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Escriu a la “Plaça del Pou” 
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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

El consens entre l’equip de govern (Alternativa Altafulla i Solida-
ritat per la Independència) i CIU a l’oposició ha permès aprovar 
amb una àmplia majoria la modificació de les Ordenances  Fiscals 
per al 2013 en la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament 
d’Altafulla que es va celebrar el passat 23 d’octubre. De les 31 
ordenances vigents, només dotze tenen una modificació econò-
mica, la meitat d’aquestes ho fan en un 3,1% (un punt per sota 
de l’IPC que a finals d’any podria superar el 4%, ja que es van 
calcular amb l’IPC de l’agost). Entre les ordenances que tenen 
aquest increment per sota del cost de la vida destaca l’impost de 
circulació i les taxes d’ocupació de via pública i les d’escombraries, 
en aquesta darrera es redueix l’import als locals d’oci sense servei 
de restauració. Respecte a l’IBI, que ja va modificar el seu tipus al 
0,91% el mes de juny per compensar la reducció dels valors cadas-
trals, ara incorpora dues bonificacions, una aplicable d’ofici als 
immobles residencials i inferiors de 500 mil euros que el cadastre 
els hagi incrementat el seu valor i complint una sèrie de requisits; 
i l’altre, pels habitatges de Protecció Oficial amb una bonificació 
del 20% -aquesta última s’ha de sol·licitar prèviament a l’Ajunta-
ment. Però pel que respecta a l’Impost de Béns Immobles, caldria 
anar més enllà. Precisament, el govern municipal està estudiant 
bonificar l’IBI en alguns casos de viduïtat i família monoparental, 
així com fer possible que l’any 2013, l’IBI es pugui pagar en tres 
terminis –ara es pot fer en dos. De ben segur, que seria ben rebut 
per la ciutadania tenint en compte els temps que corren. De fet, a 
ciutats grans com ara Barcelona, l’IBI es pot pagar mensualment, 
fet que permet per molts ciutadans amortir, en alguns casos, el 
cop de pala. La pregunta a fer seria si el pagament a terminis 
també implicaria la suma d’interessos. Veritablement, cal que ens 
hi informem. Una de les noves taxes que s’ha fixat és la de l’ús 
de la sala de plens per a casaments, amb un import de 55 € per 
als empadronats; i de 110 €, per als no empadronats. De fet, la 
de l’Ajuntament d’Altafulla era una de les més demandades de 
la demarcació. Potser per què era gratis casar-s’hi? Esperem que 
sigui per la seva bellesa i el seu encant. I per acabar, bona Festa 
Major de Sant Martí!  
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Ordenances Fiscals 2013
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Els Diables Petits s’estrenen amb un correfoc espectacular

Els Diables Petits d’Altafulla es van estrenar el passat 4 de 
novembre amb un correfoc espectacular que van iniciar a la 
plaça del Pou i que van recórrer els carrers Martí d’Ardenya, 
de Dalt i part del Cantó de la Vila. D’aquesta manera, el Grup 
de Diables Altafulla GDA, fundat el 1986, com a cloenda del 
seu 25è aniversari, ha introduït en el Seguici Local el Grup 
de Diables Petits, i ho ha fet amb motiu de la Festa Major de 
Sant Martí. Aquest grup infantil està format per 46 nens, en la 
franja d’edat dels 4 als 12 anys. El grup petit segueix la mateixa 
estètica del grup gran i s’amplia el nombre de gent que mou el 
GDA, que ara serà d’uns 90 diables entre petits i grans. El grup 
petit vol donar als nens la possibilitat de gaudir dels diables, 
un dels elements festius amb més adeptes, i assegura el relleu 
generacional en el grup de diables; i d’altra banda, també es 
pretén fomentar la cultura i el folklore popular d’Altafulla tot 
incorporant-se al seguici local.• El grup està format per una cinquantena de nens i nenes. / Foto: 

Natàlia Molinera 

Arriba la Consagració del nou Altar Major de la parròquia de Sant Martí

No podia ser d’una altra manera. L’Ofi-
ci de Festa Major i la processó a Sant 
Martí, patró d’Altafulla, serà oficiat 
aquest 11 de novembre per l’arquebisbe 
de Tarragona, Jaume Pujol amb motiu 
de la Consagració del nou Altar Major 
de l’església de Sant Martí, acompa-
nyat d’altres autoritats i representants 
municipals. Precisament, la parròquia 
d’Altafulla va recuperar el culte el pas-
sat 8 de juliol, després de vuit mesos de 
treballs de rehabilitació i de la reposició 
de l’Altar Major, col·locat el passat 22 
de juny. Una grua de precisió va ser 
l’encarregada llavors de tornar a situar, 
sobre una base de quatre columnes 
d’alabastre de Sarral, la llosa de mar-

bre de 1.200 quilos que culmina l’obra. 
La dificultat d’aquesta operació la van 
poder comprovar in situ l’alcalde d’Al-
tafulla, Fèlix Alonso; el mateix Mossèn 
Jaume Gené, i el Mestre Artesà d’Obres, 
Enric Barceló, i ara, l’arquebisbe en farà 
la Dedicació. I és que no és per menys la 
història d’aquest patrimoni altafullenc. 
Era la primera vegada en més de 60 anys 
que s’aixecava. Aquestes obres, que han 
anat a càrrec del Mestre Artesà, Enric 
Barceló i dirigits per l’arquitecte muni-
cipal, Xavi Mercadé, corresponen a la 
quarta fase del projecte de restauració 
de la parròquia el cost de la qual ha 
estat d’uns 300.000 euros finançats per 
la mateixa Parròquia de Sant Martí, l’Ar-
quebisbat de Tarragona, la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Tarragona 
i empreses i particulars.

L’Ajuntament d’Altafulla hi ha col-
laborat en l’aportació de coneixements 
tècnics i la col·laboració institucional. 
La restauració del temple va iniciar-se 
el 2009 amb Mossèn Alfons Vilà, qui va 
començar amb la primera fase del pro-
jecte amb la restauració de les teulades 
laterals de la part dreta. Més tard, ja 

va ser Mossèn Jaume Gené l’impulsor 
de la segona, tercera i quarta fases. La 
segona, va correspondre a la restauració 
de les teulades de l’absis i el creuer; la 
tercera, a la renovació de les teulades 
laterals de la part esquerra i la capella 
del Santíssim, i la quarta, correspo-
nent al canvi de paviment i el presbi-
teri. Aprofitant les obres de substitució 
del paviment per pedra d’Ulldecona, 
també s’ha inclòs la restauració de l’Al-
tar Major amb una combinació de verd 
Guatemala i blanc i la nova taula per 
a la celebració de l’Eucaristia, que ha 
permès així l’eliminació de la duplicitat 
de l’altar per tal de deixar-ne un de 
sol, d’acord amb la normativa litúrgica 
vigent —abans s’oficiaven les misses 
d’esquena al públic. La nova llosa de 
marbre, de Macael d’Almeria, mesura 
uns tres metres de llarg per gairebé dos 
d’amplada. El que sí s’ha aprofitat han 
estat les quatre columnes dels pilars 
antics que, complementades amb altres 
“còpies fidels a les originals”, segons 
Enric Barceló, completen el nou Altar 
Major de l’església.•

El regatista Toni Bonet i l’Ajuntament, guardonats als Premis Avriga 
Fvscvs 2012

El regatista Toni Bonet i l’Ajuntament d’Altafulla han estat guardonats als IV Premis Avriga Fvscvs 2012. 
Uns guardons, convocats pel Consell Esportiu del Tarragonès, amb l’objectiu de fer un reconeixement 
del treball i la dedicació a la promoció de l’esport en edat escolar i al foment de l’esport a la comar-
ca, que realitzen diàriament els municipis i les entitats, entre d’altres. L’acte de lliurament d’aquests 
premis va tenir lloc el passat 5 d’octubre al casal La Violeta, convertint-se així Altafulla com a municipi 
que acull per primer cop la gala d’aquests premis. El jove altafullenc Toni Bonet va ser distingit en 
reconeixement al seu recent Campionat del Món de Windsurf Sub-17, i per haver col·locat Altafulla i 
el Club Marítim del municipi en la primera línia del mapa. Per la seva banda, l’Ajuntament d’Altafulla 
va ser premiat a proposta del Consell Esportiu del Tarragonès pel gran foment de la pràctica esportiva 
entre tots els sectors de la població, contribuint en la convocatòria progressiva de molts esdeveniments 
esportius, i per la col·laboració activa amb les activitats generades des del Consell Esportiu del Tarrago-
nès. El regidor d’Activitat Física i Esport, Guillermo Alonso, va ser l’encarregat de recollir el guardó.•
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Ple Extraordinari 23 d’octubre
LA MAJORiA D’ORDENANCES FiSCALS S’iNCREMENTEN PER SOTA DE L’iPC

El consens entre el govern municipal (AA i SI) i CiU a l’oposició va permetre aprovar amb una àmplia majoria la modificació 
de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013 en la sessió plenària extraordinària que es va celebrar el passat 23 d’octubre 
a l’Ajuntament d’Altafulla. De les 29 ordenances fiscals, sis tenen un increment del 3,1 %, per sota de l’Índex de Preus al 
Consum (IPC); catorze no es modifiquen; en tres es varia puntualment el seu redactat, i la resta, s’introdueixen tarifes noves 
o tenen un increment que en alguns casos és menor, igual o superior a l’IPC. Precisament, la majoria de taxes i impostos 
municipals s’incrementen per sota de l’IPC resultant a finals del 2012, ja que en aquests moments l’aplicació de l’IVA ja l’ha 
disparat al 3,9 %. D’entre les ordenances que tenen aquest increment per sota del cost de la vida destaquen l’impost de 
circulació i les taxes d’ocupació de via pública i d’escombraries, i on en aquesta darrera es redueix l’import als locals d’oci 
sense servei de restauració.

Bonificacions per a l’IBI
Per la seva banda, l’Impost de Béns Immobles (IBI), que ja va modificar el seu tipus (0,91) el mes de juny per compensar la 
baixada dels valors cadastrals, incorpora dues bonificacions: Una, aplicable d’ofici als immobles residencials i inferiors de 500 
mil euros que el Cadastre els hagi incrementat el seu valor, i l’altre, pels habitatges de protecció oficial amb una bonificació 
del 20% amb prèvia sol·licitud a l’Ajuntament d’Altafulla. Aquesta bonificació tindrà una durada de tres anys a comptar des 
de l’exercici 2013. Pel que fa a la primera, haurà de complir una sèrie de requisits i el seu valor base serà el resultat de multi-
plicar el nou valor cadastral pel coeficient assignat al municipi per la Gerència Regional del Cadastre. Per tant, cada immoble 
variarà segons cada cas. Per a més informació sobre aquesta bonificació, cal que us adreceu a l’Ajuntament d’Altafulla.

Resultat d’altres impostos
D’entre la resta d’ordenances cal destacar un increment del tipus de les plusvàlues en un 2,5 %; l’actualització de la taxa de 
guals per apropar-se al cost real i que passa de 31 a 38 € rebaixant el que es paga per les plaques i incorporant reserva de 
minusvàlids; la rebaixa de la tarifa per l´ús del poliesportiu al matí, i una nova taxa de 55 € per l’ús de la sala de Plens per 
a casaments, que és de 110 € en cas de persones no empadronades. També s’ha aprovat la limitació d’edat per a rebre la 
bonificació del 30% sobre la taxa de l’Escola Municipal de Música, que s’aplicarà sobre la quota mensual, i sobre la matrícula 
de l’alumne o alumnes que ja tinguin un germà o pare matriculat en el curs actual. Únicament podran gaudir d’aquesta 
bonificació el segon germà i posteriors, sempre i quan siguin menors de 18 anys. Si l’alumne que dóna lloc a la bonificació 
causés baixa, l’esmentada bonificació es perdria.

La tarja de lliure circulació ja és una realitat
La darrera de les novetats aprovades en les ordenances municipals per al 2013 ha estat la inclusió d’una taxa de 25€ per a 
l’obtenció de la tarja de lliure circulació a la xarxa de transport urbà de la ciutat de Tarragona per a persones majors i menors 
de 65 anys jubilades que estiguin empadronades al municipi, i que ho sol·licitin a l’Ajuntament d’Altafulla adjuntant una 
fotocòpia del DNI, i una fotografia de format carnet. La resolució de la sol·licitud se’n farà càrrec l’Ajuntament de Tarragona; 
l’Ajuntament d’Altafulla només actuarà com a mediador i recaptarà l’abonament de la taxa que posteriorment transferirà 
a l’Ajuntament de Tarragona com a responsable de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT). Aquesta nova 
taxa i els seus requisits queden recollits dins l’Ordenança de Transport Adaptat. •

Detenen dues persones acusades de robatori a l’interior d’un comerç 

La Policia Local va detenir el passat 26 d’octubre dues persones acusades de robatori a l’interior d’un comerç d’Altafulla. 
Els comerciants van alertar els agents que quatre persones havien entrat dins del local, i van marxar sense pagar amb 
diferents productes. La descripció facilitada dels presumptes lladres i la col·laboració dels veïns, que van indicar als poli-
cies la direcció dels fugitius, van permetre la detenció de dos d’ells a la Ronda, i la recuperació d’una part del material 
sostret. Dels altres dos individus encara es desconeix el seu parador. El cas ha passat a mans dels Mossos d’Esquadra. 
D’aquests darrers es coneix el número de matrícula del vehicle amb què van fugir. D’altra banda, la Policia Local també 
ha identificat a dues persones, menors d’edat, com a autores de danys a la propietat. Els acusats han entrat a una propi-
etat privada i han realitzat grafits al seu interior. Els menors han estat recollits pels seus pares, i s’han fet les diligències 
pertinents.

Joventut rep una subvenció de 6.000 € de la Generalitat

El Departament de Joventut de la Generalitat ha concedit a la regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Altafulla la sub-
venció per a projectes d’activitats adreçades a joves. La partida s’eleva a 6.000 €, que es destinarà al Pla Local de Joventut, 
gestionat pel Punt d’Informació Juvenil (PIJ). El 90% de l’import serà avançat com a bestreta, i el tràmit de pagament del 
10% restant s’iniciarà un cop el consistori hagi presentat la justificació correcta de l’ajut.

Breus
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Altafulla serà subseu dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017

Altafulla serà subseu dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017. 
Així ho recull l’organització de Tarragona 2017 que ha inclòs el 
municipi en el Pla Director definitiu de l’esdeveniment. Precisa-
ment, el passat 24 d’octubre, els màxims responsables tècnics 
dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017, encapçalats per 
Ramon Cuadrat, es van reunir a l’Ajuntament d’Altafulla amb 
l’alcalde Fèlix Alonso, i el regidor d’Esports i Activitat Física, 
Guillermo Alonso. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Altafulla 
posa a disposició de l’organització les instal·lacions esportives 
d’Altafulla i la voluntat de promocionar el voluntariat entre la 
seva ciutadania. Tot i que falta rebre el vistiplau de les fede-
racions esportives i el Comitè Internacional, tot apunta que 
tant Altafulla com La Pobla de Mafumet i El Morell seran les 
noves subseus. Es desconeix però quins esports es practicaran a 
la vila, però el Pavelló Municipal i la façana marítima podrien 
ser els escenaris de les proves de la localitat altafullenca. El Pla 
Director definitiu s’ha d’aprovar a principis de l’any 2013. El 
regidor d’Esports d’Altafulla, Guillermo Alonso, ha afirmat que “la voluntat és que els jocs siguin un grandíssim èxit d’organit-
zació i si Altafulla pot aportar el seu granet de sorra o, més ben dit, un bon sac de sorra en aquest èxit tant l’Ajuntament com 
el poble en general estaran disposats a donar aquesta empenta”.•

Jornada de voluntariat “Viu la platja!”
 L’Associació Mediambiental la Sínia, conjuntament amb l’Ajuntament 
d’Altafulla i l’Ajuntament de Tarragona, van organitzar el passat 3 de 
novembre una jornada de voluntariat a la platja d’Altafulla, al tram 
entre el Club Marítim i la Roca de Gaià. Durant els darrers mesos, els 
dos Ajuntaments i l’Associació Mediambiental la Sínia, van engegar 
diverses accions per a preservar l’ecosistema dunar de la platja d’Alta-
fulla-Tamarit. D’aquestes accions se’n destaquen sobretot la restricció 
de l’accés de vehicles damunt de la sorra de la platja i la delimitació 
de l’ecosistema dunar amb postes de fusta i cordes. Sota una jornada 
de sensibilització amb el nom “Viu la platja!”, el passat dia 3 es va fer 
partícips als veïns de la preservació d’aquest tram natural de platja 
plantant-hi diferents espècies autòctones, com va assenyalar la regi-
dora de Medi Ambient, Montse Castellarnau. També van assistir a la 
plantada l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la consellera delegada de 
l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria. S’hi han plantat 300 plan-
tes de sis espècies diferents, entre les quals hi ha el borró, el panical 
marí i el jonc. Aquesta activitat està inclosa dins el Programa “Playas, 
Voluntariado y Custòdia del Territorio” impulsat per la Fundación 

Biodiversidad. L’associació La Sínia té la voluntat de continuar realitzant activitats de voluntariat en aquest entorn natural a 
l’entorn de la desembocadura del riu Gaià i ha volgut felicitar i agrair la tasca de tots els voluntaris i les voluntàries i dels dos 
Ajuntaments que ho han fet possible. •

Un centenar de persones, entre elles l’alcalde, van 
plantar-hi espècies autòctones. / Foto: A.J. 

La Direcció del Cadastre habilitarà una oficina d’informació a Altafulla

La Direcció General del Cadastre de Tarragona habilitarà una oficina d’informació i consultes a Altafulla del 19 al 27 de 
novembre. Aquesta finestreta oberta al públic s’obrirà els dies 19, 21, 22, 23 i 26 de novembre, els matins, de 9 a 14h; i les 
tardes, de 16 a 18h. Els dies 20 i 27 només obrirà pels matins, de 9 a 14h. D’altra banda, aquelles persones que vulguin recór-
rer a les noves valoracions cadastrals del seu immoble ho poden fer a l’Ajuntament d’Altafulla, sempre i quan es presenti 
el DNI i un rebut de l’IBI. Tots els dubtes, aclariments i reclamacions s’han d’adreçar a BASE i a la Direcció del Cadastre, i en 
cap cas, a l’Ajuntament d’Altafulla.

Les gimnastes Sònia Belmonte i Laia Begueries, al Campionat d’Espanya

Les gimnastes d’Altafulla, Sònia Belmonte i Laia Beguerias, totes dues del Club Esportiu Rítmica Torredembarra, s’han pro-
clamat Campiones de Catalunya Base de Conjunts, juntament amb les atletes Glòria Mitjans, Laia Ibáñez, i Júlia Saumell. Ho 
van aconseguir en la prova celebrada el passat 6 d’octubre al Pavelló del Club Gimnàstic de Tarragona. El  títol assolit els 
dóna el passi al Campionat d’Espanya Base de Conjunts.  

Breus
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La Granja Sant Francesc, guardonada 
als Premis Turístics Baix Gaià 

La Granja Sant Francesc va ser guardonada el passat 5 de 
novembre als Premis Turístics Baix Gaià, en la categoria d’em-
presari modèlic. La gala, celebrada al Casal Municipal de la 
Riera de Gaià, complia la tercera edició. La Granja Sant Fran-
cesc d’Altafulla és un negoci familiar que va obrir per primera 
vegada les seves portes el 1962, complint enguany el seu 50è 
aniversari. L’establiment es va posar en funcionament a mans 
de Francesc Blanch Riba “Siscu” i la seva dona Serafina Cañellas 
Salvat “Fineta” començant com una granja de pollastres on s’hi 
venien els seus derivats. Més endavant, es començaren a servir 
en el mateix establiment pollastres rostits i també per empor-
tar, seguint la recepta secreta que un turista alemany els hi 
va confessar. Actualment el negoci està dirigit pels fills petits, 
Joan i Josep Blanch. Varies famílies viuen d’aquest negoci fami-
liar que està obert durant tot l’any i ininterrompudament des 
de Setmana Santa fins a Octubre.•

Imatge d’arxiu quan la Granja Sant Francesc va ser homenatjada per 
ATECA
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“Tot el que es pot fer a casa, 
si ho fas amb companyia ho gaudeixes més”

Engràcia Carmona, nova presidenta de l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla. A tocar de l’enti-
tat des de la seva fundació, fa més de vint anys. Animada de treballar en equip per fer Altafulla. 

Incansable a l’hora de fer realitat els suggeriments de les sòcies. Amb la voluntat de fer participar, 
gaudir dels moments i satisfer la vida. Agraïda a tots els que han deixat empremta a l’associació..

8 Quants dies fa que va estrenar 
el càrrec?

Des del dia 25 de setembre, quan a 
l’assemblea de l’entitat es va fer oficial 
que ocuparia aquest lloc. Amb els mem-
bres de la junta, però, ja fa cinc anys que 
treballem plegats. Quan es va fundar 
l’Ateneu ja vaig estar molt lligada amb 
les persones que hi havia al capdavant, 
en forma de vocal. No he perdut mai 
el contacte amb l’associació perquè me 
l’estimo molt i entre totes fem una bona 
feina.
8 Com és que ha arribat a ocupar 
aquest lloc?

Va ser Carme Martínez, l’última pre-
sidenta, i molt estimada, que ens va 
donar aquesta sorpresa. Ella va pren-
dre la decisió perquè, segons ens va 
explicar, tenia unes altres necessitats a 
la seva vida particular, volia estar més 
temps amb la família... Ens va informar 
que algú hauria d’ocupar el seu càrrec 
a partir de llavors. En ser jo, aleshores, 
la secretària, i conèixer el funcionament 
de les gestions, em va animar a agafar 
el seu lloc. He de dir que han entrat 
dues noves persones a la Junta Directi-
va, la Montserrat Pla, com a secretària, 
i la Conxita Godó, en substitució de la 
vicepresidenta Pilar Murúa. En ambdós 
casos han vingut amb moltes ganes i les 
piles carregades, que és el que convé.

8 Li he de dir que se la veu satisfe-
ta. Parla de tot plegat amb orgull...

Amb els anys les forces van minvant. 
Sense adonar-te, encara que vulguis, els 
ànims decauen. I un respir de tant en 
tant s’agraeix. De vegades tinc la sen-
sació que un càrrec amb responsabilitat 
no el vol ningú i que és millor moure’s 
amb el corrent dels demés i amb algú 
altre que estiri del carro. Però no puc 
enganyar, en el cas de l’Ateneu estirem 
del carro tota la Junta. La feina la por-
tem i la portarem entre totes, cosa que 
em satisfà.
8 Se li gira més feina de la que 
tenia fins ara?

La feina és la de sempre. Canviem 
una mica els papers però cada una de 
nosaltres, dins de la direcció, sabem en 
quin terreny podem treure més pro-
fit. Potser ara, al principi, costarà una 
miqueta adaptar-nos als nous papers, 
però tot plegat seguirà sent el mateix. 
Ja fa 22 anys que existim, i tanta impor-
tància té la primera presidenta, la Laura 
Pijuan, com l’última persona que s’ha 
incorporat a la Junta, passant per totes 
les persones que han aportat el seu 
granet de sorra a l’Ateneu. Aquí mai hi 
ha hagut persones millors ni pitjors. A 
l’hora de treballar cada una ha tingut el 
seu caràcter i la seva peculiaritat.
8 Com creu que ha evolucionat 
l’Ateneu amb els anys?
 Destacaria que cada vegada ofe-
rim més activitats. Fa vint anys costava 
obrir-se, sortir al carrer, relacionar-se... 
però cada cop ho necessitem més. Ara, 
a la direcció, quan s’acaba una tasca ens 
preocupem de buscar-ne una altra. Si 
alguna sòcia suggereix una activitat o 
taller, nosaltres ens movem i fem els trà-
mits per aconseguir que sigui possible.
8 Quin és el full de ruta a seguir a 
partir d’aquest moment?
Els objectius seguiran en la mateixa línia 
d’ara. I com sempre, procurarem millo-
rar. No hi ha un abans i un després. Les 
persones que hi havia abans eren bones, 
les de després també, i les d’ara... El que 
procurem és treballar el dia a dia, llui-
tar, sortir, dinamitzar, participar, com-
partir, aprendre, promoure... L’objectiu 
és aconseguir tot això, perquè tot el que 
es pot fer a casa, si ho fas amb compa-
nyia ho gaudeixes més.

8 Transmet bona energia a Alta-
fulla.

Nosaltres estem orgulloses de viure 
la vida del municipi. Altafulla és quel-
com que portem molt a dintre nostre. 
Participem amb totes les activitats que 
es fan al poble: la castanyada, la Festa 
Major, Nadal, Sant Jordi, etc.
8 A més de molts tallers que orga-
nitzen...

Hi ha moltes activitats consolidades 

des de fa força temps. De dilluns a 
divendres, tant al matí com a la tarda es 
pot fer alguna cosa. Des de posar-se en 
forma amb un bon ritme tot fent esti-
raments, coordinació i psicomotricitat, 
fins a ioga, patchwork, sevillanes, punt 
de mitja, manualitats, art floral, de cura 
de la ment...
8 i de cuina!

I tant! Aquest taller ja fa dos anys 
que funciona. La Maria Adela Mateu és 
una cuinera, monitora i sòcia que aporta 
molt. Les companyes estan molt conten-
tes amb ella. Sempre que ve es crea un 
ambient idíl·lic. Ofereix una cuina senzi-
lla d’elaborar però amb uns resultats de 
pel·lícula. En aquesta activitat hi ha entre 
30 i 40 persones matriculades; fins i tot 
homes! Vam començar amb molt poca 
infraestructura però l’èxit del taller ha 
fet que de mica a mica necessitem més de 
tot. Hem d’agrair els esforços de l’Ajun-
tament d’Altafulla perquè ens ha ajudat 
a millorar les instal·lacions d’aquesta 
activitat. Recentment hem estrenat una 
cuina professional que queda recollida 
en un moment, de manera que permet 
realitzar una activitat ben diferent a la 
mateixa sala del Centre d’Entitats en un 
tancar i obrir d’ulls. 

eduard Virgili

“De vegades tinc la sensació que 
un càrrec amb responsabilitat no el 
vol ningú i que és millor moure’s 
amb el corrent dels demés i amb 
algú altre que estiri del carro”

“Si alguna sòcia suggereix una 
activitat o taller, nosaltres ens 
movem i fem els tràmits per acon-
seguir que sigui possible”

Engràcia Carmona actuant en una de les 
obres de teatre de l’Ateneu



9

CulturaPlaça del Pou • núm. 113 • maig 2012 ParticipacióPlaça del Pou • núm. 119 • novembre 2012

Jornades sobre arquitectura i context urbanístic 1950–2010

Utilitat del Consell de Participació Ciutadana

Hi ha arquitectura contemporània de qua-
litat a Torredembarra i Altafulla? Amb 
un objectiu de coneixement científic però 
també d’esdevenir una mena de platafor-
ma per apropar l’arquitectura contempo-
rània local als seus veïns i veïnes, el Centre 
d’Estudis d’ Altafulla i el Centre d’Estudis 
Sinibald de Mas de Torredembarra amb 
el suport tècnic de l’Escola Superior d’Ar-
quitectura de la Universitat Rovira i Virgili 
de Reus i la col·laboració del Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes de Tarragona, organit-
zen unes jornades que es desenvoluparan 

durant aquest mes de novembre (dies 9, 17 
i 24) a ambdues poblacions. En aquestes jor-
nades es presentaran exemples d’arquitec-
tura moderna d’ Altafulla i Torredembarra, 
s’exposaran les circumstancies i caracte-
rístiques de l’urbanisme contemporani i 
permetrà conèixer amb més profunditat les 
interioritats i fonaments d’algunes edifica-
cions de la mà dels seus creadors o d’altres 
professionals coneixedors en profunditat 
de les diferents obres. Concretament el dia 
nou de novembre al Museu d’ Altafulla es 
realitzarà una taula rodona amb destacats 

experts per presentar el projecte i anar 
tocant temes importants com el context 
urbanístic i les diferents singularitats que 
podem trobar al nostre entorn. Se celebra-
ran dues sessions més de les Jornades, el dia 
disset de novembre a Torredembarra i el 
vint-i-quatre a Altafulla i  es té previst una 
continuïtat l’any vinent amb la realització 
d’una exposició i altres activitats. Per a més 
informació: Centre d’Estudis d’Altafulla, 
cestudis@tinet.org o 977650912. •

Centre d’Estudis

Ja fa uns anys que es va crear el Consell de 
Participació Ciutadana, al principi amb un 
equip de govern a l’ajuntament al que no 
li agradava que hi hagués aquest consell, 
i en l’actual legislatura, amb un equip de 
govern que  s’autodefineix com a partici-
patiu i que en teoria fomenta la participa-
ció ciutadana. Des de la Comissió  de Medi 
Urbà d’aquest  Consell de Participació, ja fa 
4 anys que treballem elaborant propostes 
i suggeriments que fem arribar als res-
ponsables de l’ajuntament (dels diferents 
equips de govern de l’ajuntament) que, al 

nostre entendre, representen una millora 
pel poble. En tots els casos, ens hem tro-
bat amb una manca de resposta per part 
dels responsables municipals que ni tant 
sols han tingut la deferència de comentar 
alguna d’aquestes propostes, ni que sigui 
per dir que no és viable, o ni per confirmar 
que ho han rebut. Pensem també, que una 
altra funció del consell de participació ha 
de ser la d’òrgan consultiu de les decisions 
que pren l’ajuntament. Aquesta vessant  
tampoc ha funcionat ja que l’ajuntament 
no ens ha demanat opinió en cap dels 

projectes que ha tirat endavant, llevat de 
la darrerament aprovada ordenança cívica 
en la que si que es van tenir en compte 
algunes aportacions de les diferents comis-
sions del Consell de Participació. Per tant, 
donat que hem comprovat que la nostra 
feina dels darrers 4 anys ha estat totalment 
inútil, pensem que no cal continuar fent-la 
i, a contracor, hem decidit per unanimitat 
dissoldre la Comissió de Medi Urbà. •

josep Muntadas Valls

Secretari Comissió de Medi Urbà
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Castellani Dental Clínic Altafulla, pioners a tot l’Estat 
en Odontologia microscòpica

Fa sis anys, quan vaig realitzar l’Espe-
cialitat de Endodòncia a la Universitat 
Internacional de Catalunya UIC, vaig 
descobrir l’ús del microscopi a la profes-
sió. Es va obrir davant dels meus ulls un 
nou món, vaig començar a veure detalls 
que a l’abast dels ulls humans seria 
impossible apreciar. En la medicina, el 
microscopi s’està utilitzant per neuro-
cirurgia, ginecologia i altres branques 
mèdiques, però en odontologia, ara es 
comença a valorar com una tecnologia 
que ens ajuda a trobar l’excel·lència 
en el nostre treball. La magnificació, 
l’augment de la mida d’un objecte, 
tant que sigui per estar lluny, com per 
la seva petita grandària és una pràctica 
que coneixem en la vida quotidiana. Per 

això, l’ús del microscopi en la consulta 
dental és una tecnologia que ha vingut 
per quedar-se, per fer-nos la vida més 
fàcil, per poder realitzar tractaments 
més precisos i per tant millors. Com 
tota tecnologia moderna és costosa, 
però no cara, ja que pel benefici que 
ens comporta està justificada la seva 
inversió. Quan el camí és l’excel·lència 
en el treball, l’ús d’aquest tipus de 
tecnologies es fa imprescindible. No es 
pot tractar el que no es veu. Puc tractar 
lesions de càries més petites, amb ins-
truments més petits i per tant, lesionant 
menys la part de la dent sana. D’altra 
banda, puc oferir un millor servei als 
meus pacients, en comunicació, ja que 
poden veure el que diagnostico. Ara 

toca especialitzar-se en el seu ús, per 
això, sóc membre d’AMED (Academy 
of Microscope Enhanced Dentistry) i és 
apassionant anar als congressos i cursos 
que se celebren el novembre a Califòr-
nia, als Estats Units. Ens reunim profes-
sionals d’arreu del món: Japó, Estats 
Units, Alemanya, Brasil, entre d’altres, 
per tractar sobre els últims avenços en 
microcirurgia, endodòncia, periodòncia 
i estètica. Em sento realment orgullosa 
de ser pionera en l’ús de microscòpia 
dental a l’Estat espanyol, i espero que 
més col·legues experimentin la nova 
odontologia que ens permet aquest 
tipus de tecnologia.•

dra. Marta p. castellani

Agraïment del PiJ al Grup de Solidaritat d’Altafulla

Des del Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 
d’Altafulla volem agrair a l’ONG Solida-
ritat d’Altafulla (Càritas) l’aportació que 
ens han fet al PIJ amb material escolar 
per als joves usuaris del servei. Ens ha 
agradat molt que en aquests temps que 

corren, hi hagi gent que voluntàriament 
pensi en els nostres joves, i els hi dedi-
qui un temps de la manera que sigui. 
Entre el material hi trobem des de bolí-
grafs a retoladors, fluorescents, llapis (el 
monitor del taller de grafit també ho 

va agrair molt quan va veure que tot-
hom en tenia), folis quadriculats, fundes 
transparents... Moltes gràcies! •

sandra Ballester

Tècnica de Joventut d’Altafulla
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La i Jornada de Comunicació Local 2.0 esdevé trending tòpic a Twitter

Èxit rotund en la I Jornada de Comu-
nicació Local 2.0 que s’organitzava a 
Altafulla per primera vegada i on una 
quarantena de periodistes, tècnics muni-
cipals i usuaris de les noves tecnologi-
es de la comunicació van participar-hi 
el passat 18 d’octubre a l’Hotel Gran 
Claustre, sota l’organització de l’Àrea de 
Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla 
i Altafulla Ràdio, amb motiu dels 10 anys 
de l’emissora municipal, i amb la col-
laboració de la Universitat Rovira i Virgili 
i el Col·legi de Periodistes. La regidoria 
de Comunicació, que encapçala Francesc 
Farré, s’havia plantejat impulsar aquesta 
jornada per poder debatre sobre l’ús i 
oportunitats de les xarxes socials en l’ad-
ministració local i contrastar l’experièn-
cia de tècnics i altres administracions. Per 
fer-ho, es va comptar amb les ponències 
dels reconeguts especialistes en 2.0, Saül 
Gordillo i Pau Canaleta. D’altra banda, 
representants dels ajuntaments de Tar-
ragona i Cambrils i de la Universitat 
Rovira i Virgili van debatre com gestio-
nar les xarxes socials en un ajuntament i 

la necessitat de regular l’ús de les noves 
tecnologies com Twitter, Facebook i les 
pàgines web en espais públics per poder 
ser una eina eficaç de servei a la ciutada-
nia. Els representants polítics de CiU, PSC, 
PP, ICV-EUiA, ERC i SI, diputats i regidors 
de diversos ajuntaments van centrar la 
segona taula rodona sobre polítics i 
polítiques en l’univers 2.0 i sobre la 
necessitat que les noves tecnologies en 
l’àmbit municipal no es converteixi en 
una arma de controvèrsia política. Va 
ser tant l’èxit que s’ha considerat la 
petició que un debat sobre comunica-
ció local tingui continuïtat anual.  Una 
de les conclusions de la jornada, que 
també va servir per presentar els actes 
del desè aniversari d’Altafulla Ràdio, va 
ser la necessitat d’adoptar un codi ètic 
de regulació en les pàgines de 2.0 de 
l’Ajuntament i de la ràdio municipal, 
com tenen altres consistoris, per poten-
ciar el seu ús com un canal interactiu de 
consulta i opinió de la ciutadania cap a 
l’Administració municipal. Per acabar, el 
hashtag #comlocaltafulla es va convertir 

en alguns moments del dia en trending 
tòpic a la demarcació de Tarragona per 
Twitter, és a dir, el tema més comentat 
a la xarxa social en tot el territori tarra-
goní. Les dades ho demostren: No menys 
de 276 tuits amb el hashtag #comlocalta-
fulla durant el dia 18; més de 25 usuaris 
piulant durant la jornada; gairebé 6.200 
perfils de Twitter que van veure alguna 
piulada amb el hashtag de les jornades, 
i més de 18.000 impressions, una gran 
xifra per una jornada que comptava amb 
menys de 50 participants entre ponents 
i públic.•

Taula rodona amb polítics 2.0 on van debatre 
els límits i les oportunitats. / Foto: A.J.

Unes 30 persones participen en el 
i Torneig Costa Romana d’Scrabble

El Centre d’Entitats d’Altafulla va acollir el passat 14 d’octu-
bre el I Torneig Costa Romana d’Scrabble on hi van partici-
par una trentena de persones. El certamen va ser impulsat 
pel Club d’Scrabble de l’Associació Cultural Link d’Altafulla, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’Scrabble és un joc 
de taula d’entre 2 a 4 jugadors en què cadascun intenta 
guanyar punts mitjançant la construcció de paraules sobre 
un tauler de 15x15. Les paraules poden formar-se horitzon-
talment o verticalment i es poden creuar sempre que apare-
guin en el diccionari estàndard. Cada jugador rep un número 
específic de fitxes. Les lletres es troben numerades amb el 
seu respectiu valor, i per tant, cada jugador obté per cada 
paraula formada una puntuació que depèn tant del valor 
de les lletres emprades com de la posició d’aquestes lletres 
dins del tauler. A Altafulla, el Club d’Scrabble va celebrar el 
passat mes de maig dos anys de vida des de la seva creació. 
L’Associació Cultural Link es troba dos dies al mes al Centre 
d’Entitats per compartir una bona estona entre paraules i 
amics. L’entitat treballa en la línia de la promoció cultural, 
lúdica, i social, amb activitats com aquesta, oferint el suport 
personal i logístic necessaris per fer-les realitat.  El club està 
obert a tothom. Les persones interessades poden posar-se 
en contacte amb l’entitat a través del correu electrònic link.
altafulla@gmail.com, o al telèfon 666 21 77 21. •
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Altafulla treballa en la instal·lació d’un Parc de Salut i un Parc Infantil

La regidoria d’Educació, Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Altafulla, encapçalada per l’edil Eva Martínez, ha posat 
en marxa un projecte conjunt de Parc de Salut i Parc Infantil. El complex s’ubicarà davant de la zona d’Hort de Pau, i serà 
finançat amb una partida de 60.000 €, a la qual se li sumarà una subvenció de 12.000 €. La Brigada Municipal serà l’encar-
regada d’executar les obres, i el pressupost inclourà la instal·lació del mobiliari urbà de tots dos parcs, així com l’enllumenat 
de la zona. Entre el mobiliari en destaca material infantil de 0 a 3 anys, i una màquina de musculació per a la gent gran. 
La voluntat és convertir la zona en un espai per compartir entre grans i petits. Des de la regidoria esperen poder fer-ne ús 
abans que acabi l’any. Els treballadors municipals, de fet, ja estan treballant en la seva construcció..dóna el passi al Campi-
onat d’Espanya Base de Conjunts.  

Breus
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Xerrada “Dins del buit” a la Biblioteca

“És temps de deixar de buscar i acumu-
lar. És temps d’aplicar el que ja sabeu, 
en cada moment de la vida quotidiana. 
És temps de saltar al buit i integrar la 
pau interior a l’acció. És temps d’in-
tegrar Ser i Fer, de Fer l’Ésser, de ser 
humà, plenament. “ Éric Champoux. La 
xerrada “Dins del Buit” (que va inspirar 
el llibre “Pleno vacío”), que se celebra 
el 8 de novembre a la Biblioteca (19h), 
ens transporta a un “viatge” d’anada 

i tornada entre l’àtom i els confins 
del cosmos. Al llarg del camí, l’autor-
presentador barreja ciència i espiritu-
alitat perquè prenguem consciència de 
la força creativa que mou l’univers que 
habitem i perquè també tinguem una 
consciència més aguda del vehicle a 
través del qual experimentem la nostra 
aventura quotidiana. La ciència i l’espi-
ritualitat convergeixen per constituir el 
teixit multidimensional d’una explora-

ció fascinant i reveladora: adonar-nos 
que ja tenim les eines necessàries per 
viure bé dia a dia. Es planteja de mane-
ra senzilla i refrescant la possibilitat de 
deixar-se guiar per la pau creativa del 
ple buit a cada moment de la nostra 
vida. I així, participar activament en la 
constant retro alimentació de l’univers 
i del nostre món. •

Helena coBos

Biblioteca Municipal d’Altafulla

Ja la tenim aquí!
Ara sí, ara ja estem a la recta final, ara tots aquells esforços que s’han convertit en castells 
descarregats durant tota la temporada, cal que els agafem amb més força que mai, perquè 
la Festa Major ja és aquí. És una diada molt especial per nosaltres, no només perquè actu-
em a la nostra plaça i perquè és el dia en el que hem de demostrar tot allò que sabem fer, 
sinó perquè és una diada per nosaltres per gaudir de tot el que hem anat creant assaig rere 
assaig i actuació rere actuació. Cal dir que aquest any no ha estat fàcil i que potser no hem 
aconseguit superar totes aquelles metes que ens havíem marcat, però no defallim mai per-
què som una colla lluitadora, sempre tocant de peus a terra, però amb decisió, amb ganes 
d’aconseguir totes les petites grans coses que ens anem proposant, i per això, el diumenge 4 
de novembre, és el nostre dia. Ja no ens queden més oportunitats per demostrar a tothom i 
sobretot a nosaltres mateixos que allò que fem, allò que ens agrada, ho sabem fer molt i molt 
bé. Així que tothom agafi la camisa, engresqui a un amic, veí, familiar, conegut..., i li mostri el 
que és viure els castells des de dins, amb una colla, amb una gran família lila, perquè el que 
la gent no sap és que el que es viu a plaça com a espectador, no emociona ni fa vibrar tant 
com estar dins del rovell de l’ou, sentir les gralles, que et guien com es troba el castell, els 
esbufecs de patiment d’un baix perquè el segon li carrega molt de pes a un costat, els crits de 
la gent animant perquè aquell castell es descarregui..., i de cop sents l’aleta, quina sensació 
tant gratificant, no es pot explicar amb paraules, però això encara no s’ha acabat, queda la 
baixada de castell, la part difícil. Quan ja han baixat tots els castellers l’alegria és immensa! 
Doncs tot aquell que vulgui vibrar, que vulgui tenir sensacions úniques i que vulgui formar 
part d’una gran, grandíssima família, que es faci Casteller d’Altafulla i ho podrà experimentar! Castellers, a gaudir de la Festa 
Major! Quilos Amunt! •

Castellers d’Altafulla

Lola, el 22 de novembre amb Cineclub Altafulla Link 

Dues ancianes han de bregar amb les conseqüències d’un crim que involucra als seus respectius néts: un és la víctima i l’altre 
és el sospitós. Pobres i febles, ambdues dones van a la recerca de diners enmig d’una tempesta. Sepa, acompanyada del seu 
nét menor, encén una espelma en el lloc de l’assassinat del seu altre nét a mans d’un lladre de mòbils. Després inicia la seva 
recerca de fons per al funeral i el judici. Per la seva banda, Puring s’embranca en una laboriosa recollida de diners per acon-
seguir la llibertat temporal del seu nét, l’assaltant. Lola és àvia, en tagal, la llengua de Filipines. Lola és una petita història 
profundament humana, una història com ha d’haver milers succeint en paral·lel a tot Manila, una joia duríssima i sense con-
cessions, a la qual no solem tenir accés fàcilment a les sales de projecció espanyoles. Al ritme pausat dels seus protagonistes, 
dues àvies octogenàries, Mendoza traça, sense laments ni sensibleria, aquesta tragèdia silenciosa que els ha tocat viure. El 
desenllaç terrible, per ulls occidentals, és, però, un acord tàcit que beneficia ambdues famílies. La pel·lícula la podreu veure 
el dijous 22 de novembre a les 20:30h als cinemes Les Bruixes d’Altafulla. El preu per socis i sòcies és de 5 €, mentre pels que 
no ho són, 7,5 €. No hi falteu!•

Cineclub Altafulla Link

Actuació de Bi-Cussion a Altafulla

La Plaça dels Vents d’Altafulla va aplegar el passat 14 d’octubre un concert de percussió a càrrec del grup alemany Bi-Cussion, 
format per joves d’entre 7 i 17 anys. Durant l’actuació, alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Altafulla van interpretar 
conjuntament amb els joves músics alemanys diferents obres. És la segona vegada que aquests joves músics actuen a Altafulla. 
La darrera vegada ho van fer l’11 d’octubre del 2009, quan els membres del grup alemany es van allotjar a Altafulla per rea-
litzar una gira de concerts que els va portar a actuar a Sitges, Cambrils, Tarragona, Sant Salvador, entre d’altres municipis de 
les comarques tarragonines i barcelonines. •
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Objectiu: Tarragona

El CFS Altafulla organitza una xerrada formativa per a entrenadors

Els Atletes d’Altafulla ens trobem molt 
a la vora dels grans reptes d’aquesta 
temporada. El primer, que arriba a 
finals de novembre, és la Mitja Marató 

de Tarragona. En aquesta competició, 
lluitarem per estar entre els primers 
classificats per equips, i per ser l’esqua-
dra amb més participants. Individual-
ment, tothom intentarà millorar la seva 
marca, fet que valorem molt, indepen-
dentment del registre de cadascun. I 
més endavant, el 20 de gener, se cele-
brarà la primera edició de la Marató 
de Tarragona. D’aquesta fita èpica, 
temps n’hi haurà per a parlar-ne, enca-
ra que val a dir que la preparació ja ha 
començat. La Lídia Porta va aconseguir 
la victòria, en categoria femenina, en 
la cursa de muntanya de Tivissa, fent 
una gran marca. I a la cursa de 5 km de 

Tarragona, contra el càncer de mama, 
en Luis Ramón López Marín va ser 
primer en la categoria de Veterans i 
vuitè absolut (més de 350 participants). 
David Velasco, tercer veterà. Esperem 
que aquests resultats siguin només un 
primer tast de la collita d’aquesta tem-
porada, donat que alguns dels nostres 
millors atletes encara no han entrat 
en lliça. En efecte, jutjant per la quali-
tat dels seus entrenaments, plantaran 
cara, molt seriosament, en les properes 
curses. •

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla
www.atletesaltafulla.com

Unes 30 persones van assistir el passat 
26 d’octubre a la primera xerrada for-
mativa organitzada pel Grup d’Entre-
nadors de Futbol Sala de Tarragona, 
celebrada finalment a una de les sales 
del Museu d’Altafulla. Va ser una jor-
nada dirigida pel tècnic Quim Manresa, 
que va parlar sobre l’atac en superio-
ritat, i la defensa en inferioritat, i on 
també el tècnic Quim Sanllehí va ori-
entar la seva ponència sobre la meto-

dologia en l’ensenyament esportiu de 
base. L’entrenador del primer equip del 
Club Futbol Sala Altafulla, Sergio Coro-
na, va donar la seva visió sobre l’atac 
de quatre. Aquesta trobada també va 
servir perquè el grup pugui demanar 
de manera conjunta a la federació cata-
lana la realització del curs de primer 
nivell a Tarragona. •

Club Futbol Sala Altafulla

El Nàstic visita els cinemes Les Bruixes d’Altafulla

La primera plantilla del Nàstic va realitzar el passat 11 d’octubre un acte insti-
tucional als cinemes MCB d’Altafulla, al centre comercial Les Bruixes. Jugadors i 
tècnics van visitar el complex d’oci coincidint amb l’estrena de la pel·lícula “Lo 
Imposible”. Van ser rebuts pel regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Altafulla, 
Guillermo Alonso, i pel gerent d’MCB Cinemas, Joan Montserrat, a qui van fer 
entrega d’una bandera del Nàstic i d’una samarreta signada per tots els inte-
grants de la plantilla. •

L’Ernest Fernández guanya la Pujada Primer Memorial Dino
La XXVIII Pujada a l’Ermita de Sant Antoni i acte central de la Diada de la Penya, enguany Pri-
mer Memorial Dino, esdevingué un èxit total. D’entrada, la climatologia ens respectà. Amb 54 
participants fou la més participada de la història i no hi podia haver millor guanyador que l’Er-
nest Fernández (el guanyador més jove que hi ha hagut mai, amb un temps de 1’38’50 minuts). 
També la Judit Vidal va batre el rècord femení de la prova amb un temps de 2’07’’48 minuts . 
Petits, mares, pares i fins i tot, avis i besavis, no es volgueren perdre l’oportunitat de prendre 
part en aquesta prova en memòria del Dino. Al finalitzar, moments d’esbarjo i bon rotllo al 
nostre local del Centre d’Entitats on es repartiren els trofeus als guanyadors i on la Mireia ens 
adreçà unes emotives paraules. Al vespre, prop d’un centenar d’amics ens trobàrem al sopar de 
germanor on continuàrem amb festa i bon ambient per aquest vegada entregar els premis als 
guanyadors del sistema de puntuació de tota la temporada. Aquí, cal destacar en Ramon Sabatés 
i l’Ester Ramírez que aconseguiren la insígnia de plata pels seus 25 anys continuats de socis, com 
també a l’Esteban Rubio, Salva Peláez, Jesús Tolín i Salvador Llorens que no han fallat cap diu-
menge dels 41 que ha tingut  aquesta temporada guanyant el mallot verd a la regularitat. •

Penya Ciclista
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Les ordenances pel 2013 quasi no es modifiquen i 
introdueixen bonificacions a l’IBI 

Francesc Farré # alternativa altaFulla

De les 31 ordenances vigents, només 
12 tenen una modificació econòmica 
i la meitat d’aquestes ho fan en un 
3,1%, segurament un punt per sota 
de la inflació a finals d’any. Per amplia 
majoria s’han aprovat les ordenances 
que inclouen unes bonificacions a l’IBI 
pels pocs immobles d’ús residencial i 
que hagin incrementat els seus valors 
al cadastre. Aquests tindran d’ofici una 
minoració de la quota a pagar. Boni-
ficacions també als habitatges de pro-
tecció oficial i s’estudia bonificar l’IBI 
en els casos de família monoparental, 

així com que es pugui pagar en tres ter-
minis. Entre les ordenances que tenen 
un increment del 3,1%, per sota del 
cost de la vida, destaca l’impost de 
circulació, les taxes d’ocupació de via 
pública i les d’escombraries. De la resta 
constar un increment del tipus de les 
plusvàlues en un 2,5%, l’actualització 
de la taxa de guals per apropar-se al 
cost real i rebaixant el que es paga per 
les plaques i incorporant la reserva de 
minusvàlids; la rebaixa de la tarifa per 
l´ús del poliesportiu al matí i una nova 
taxa de 55 euros per l’ús de la sala de 

plens per a casaments, el doble en cas 
de no empadronats, recordant que es 
manté la gratuïtat pels casaments amb 
el jutge de pau. L’acord de consens ha 
permès mantenir les bonificacions exis-
tents en la taxa de llicència d’obertura 
d’establiments. En general uns incre-
ments mínims en algunes ordenances, 
necessaris per a mantenir uns serveis 
municipals a la ciutadania, per sota del 
cost real de les taxes i després que hagi 
baixat considerablement els ingressos 
per l’IBI.  •••

El cierre de la playa este verano sin 
previo aviso, y con el fiasco de no poder 
realizar la construcción de un parking 
en los terrenos colindantes al club, 
pese anunciarlo antes como seguro, el 
mismo parking que pararon en su día 
al ex alcalde Manel Ramon aludiendo 
que habían especies protegidas, sin 
valorar si es acertado o no, se ha rea-
lizado, como tantas otras desde este 
ayuntamiento, sin ningún consenso, ni 
debate entre vecinos y comercios, ni 
pleno, ni nada de información, y perju-
dicando gravemente a muchos vecinos 
y no vecinos del pueblo, una acción en 

la que nada ha tenido que ver el ayun-
tamiento de Tarragona según fuentes 
internas. Pero más allá de que esta sea 
otra acción para su propia colección 
de despropósitos, una vez más nos 
demuestra que esta coalición tendrá 
su legitimidad política por ser mayoría 
de regidores, pero no moral, ya que 
gobiernan el pueblo con un “ordeno 
y mando”, continuo... y muy lejos del 
discurso en el que se prometía diálogo 
y participación, pero claro, también 
prometían una bajada de coeficiente 
de IBI que ha terminado subiendo, 
igual que las tasas y los impuestos, y 

tantas cosas mas, la lista de agraviados 
por este ayuntamiento aumenta, turis-
tas, cines, entidades sin ánimo de lucro, 
comercios, turismo en general, colecti-
vos… Y mientras tanto, ellos a lo suyo, 
sin que las quejas importen demasiado, 
colocándose en parrilla de salida a sus 
propias ambiciones políticas y perso-
nales y poco más… ya lo ha dicho una 
persona en las listas actuales de IU-AA, 
el pueblo no les preocupa demasiado, 
sus votos están en el extrarradio… Son 
puntos de vista desde luego, pero no el 
nuestro. •••

El cierre de la playa de Altafulla
alejandro Francino # independents d’altaFulla - ideal

Viure a Altafulla és un privilegi

Viure a Altafulla és un privilegi. Al 
llarg dels temps, cada generació ha 
deixat alguna cosa a la Vila i al seu 
entorn, gairebé tot positiu, fet que ha 
dibuixat o més bé construït  l’Altafulla 
d’avui. És un poble cohesionat, amb 
un urbanisme que, en el seu dia, ens 
va salvar dels horrors d’altres pobla-
cions veïnes; hi ha bons serveis, fins i 
tot excel·lents  per a un municipi de la 
seva grandària, una activitat cultural 
efervescent , un conjunt històric que 
ens enorgulleix i per últim, i no el 
menys important, una natura esplèn-

dida. M’agrada molt veure els camps 
llaurats, i als darrers temps veig que 
es recuperen conreus en terres abans 
abandonades. Me’n alegra molt veure 
els camins senyalitzats i poder cami-
nar  entre boscos de pins o espais 
oberts amb  vistes espectaculars. Però 
el que m’agrada més, com a un bon 
grapat de vilatans i vilatanes, és pas-
sejar per la platja. Y veure els can-
vis d’aquests últims mesos  m’omple 
d’alegria. En aquests dies finals d’oc-
tubre, tempestuosos, transparents, de 
colors,  la zona de platja protegida 

des del Marítim a la Roca del Gaià crec 
que serà una de las contribucions, més 
important per a mi, que deixarà pet-
jada del govern municipal actual, i de 
la seva regidora Montse Castellarnau. 
I sí, és una mica rotllo anar caminant, 
especialment per els que som grans i 
els que van amb criatures sota un sol 
de justícia, però és bo per Altafulla, 
bo pel futur de la natura i bo per a 
nosaltres que fem salut.•

Marisa Méndez-vigo

Fòrum
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Enamorat d’Altafulla, s’hi va deixar embruixar

El passat 30 de setembre es va apa-
gar poc a poc el cor d’un altafu-
llenc d’elecció. En Florenci va néixer 
a Lleida fa 44 anys, però de ben petit 
es va deixar embruixar per aquest 
nostre estimat poble d’Altafulla, on 
ja d’adult va triar fa un munt d’anys 
venir a viure i en fa quatre va formar 
una família. Poc s’imaginava ell que 
la seva família altafullenca quedaria 
òrfena tan aviat. Encara no feia 2 anys 
que ens havíem casat a la parròquia 
de sant Martí que el remodelat tem-
ple s’omplia de gom a gom, molt més 
que aquell dia tan alegre, per plorar el 
seu comiat (en el qual no hi quedava 
ni un lloc buit als bancs parroquials). 
Molts l’heu conegut al llarg dels anys 
per diversos motius, i tot i que per 
raons professionals seves i meves (la 
seva esposa) fèiem poca vida al poble, 
des de que vam quedar embarassats 
fa gairebé quatre anys intentàvem 
participar plenament en les activitats 

d’Altafulla, i amb aquestes línies vull 
fer palesa la joia que l’omplia quan 
veia “el primer altafullenc de la famí-
lia” compartint la vida del poble. No 
vam tenir la sort de poder-li donar 
més germanets a l’Arnau, però de 
ben segur que quan sigui gran estarà 
ben orgullós de ser fill del municipi 
que embruixà son pare, i perquè no 
dir-ho, també sa mare, i això des del 
primer dia que en Florenci m’hi va 
portar, doncs ja poques setmanes des-
prés deixava la meva casa tan propera 
al lloc de treball per venir a gaudir 
de la  tranquil·litat d’aquesta vila 
que vam triar per fer-la nostra. Home 
optimista i lluitador, des del febrer va 
afrontar el càncer amb coratge, sem-
pre amb paraules plenes d’esperança 
i el somriure a la cara, fins que va ser 
vençut per la malaltia, que va apagar 
la lluentor dels seus alegres ulls uns 
dies abans d’apagar la flama de la 
seva jove vida. Agraeixo de tot cor les 

paraules de calidesa, condol i incredu-
litat davant la trista notícia, i el record 
ple d’estima de tants. Allà on sigui, 
farà riure amb els seus comentaris sar-
càstics qui vulgui escoltar-lo. Romans 
al nostre cor, per sempre.•

Maria Badenes

Gràcies Sr. Bellido

Al programa de festes de la passada 
Festa Major Petita apareixia “Concurs 
Infantil de Pintura organitzat pel Cer-
cle Artístic”. Aquell matí ens vam pre-
sentar als Pins desenes de mares/pares 
amb els nostres nens, i quina va ser la 
nostra sorpresa quan, passada mitja 
hora de l’hora indicada, no havia 
aparegut ningú de l’organització. Per 
sort, per tots els nostres fills, el Sr. 
Bellido estava a la Pallissa, amb la seva 
particular exposició de quadres i, en 

veure tota aquella canalla amb ganes 
de dibuixar, no va dubtar ni un segon 
en donar a cada participant un full del 
seu propi bloc de dibuix. Alguns nens 
van dibuixar amb bolígraf, d’altres 
amb alguns colors que els seus pares 
van anar a buscar a casa i que van 
compartir. La Sra. Bellido juntament 
amb una altra senyora, van anar al 
supermercat a comprar bombons pels 
guanyadors, i sugus per a tots els 
participants. Es va organitzar un jurat 

improvisat i els nostres fills/es van fer 
el seu esperat Concurs. Vull donar les 
gràcies al Sr. Bellido i la seva senyora 
per fer que els nostres petits gaudissin 
de la festa i es mantinguessin aliens 
als problemes polítics, pels quals, el 
Concurs no s’hagués dut a terme. Grà-
cies. La meva filla s’ho va passar d’allò 
més bé i va estar encantada amb el 
seu grapat de sugus.•

Yolanda giralde

Prioritats per les criatures en els accessos a l’escola

La setmana de la campanya “A peu 
a l’Escola”, la Carme Vives i jo vàrem 
observar les arribades a l´Escola de la 
Portalada de les criatures procedents 
de la Ronda, del Carrer Gaià, Porta-
lada, Safranars, Camí Bruixes, Migdia. 
La gran majoria usaven els passos de 
vianants. Ho feien així al veure’ns a la 
Carme i a mi amb armilles reflectants. 
Una setmana més tard, sense armilla 
reflectant i a les mateixes hores, vaig 
tornar a observar les arribades a l’Es-
cola de la mateixa canalla procedent 
de la mateixa zona. I què vaig des-
cobrir? Vaig veure que les mateixes 
criatures ja no respectaven els passos 

de vianants i tiraven pel recte per 
estalviar-se una gran volta fins el pas 
de zebra més proper. Vaig comprovar 
“in situ” que els nens d’Altafulla són 
més intel·ligents que els seus pares 
i responsables locals, doncs em van 
fer una demostració fefaent que “la 
distància més curta entre dos punts és 
la línia recta”, la qual cosa té molt de 
mèrit perquè em sembla que aquest 
principi d’Euclides encara no l’han 
estudiat a l’Escola. Estimats pares i 
responsables locals d’Altafulla, perme-
teu-me que us faci un suggeriment: Si 
la canalla no passa per on estan situ-
ats els passos de vianants, per què no 

feu posar els passos de vianants allà 
per on passa la canalla? O potser no 
us importa la seguretat dels vostres 
fills? El que acabo de comentar passa 
a dos o tres punts d’accés a l’Escola 
de la Portalada. Us en podria facilitar 
dades estadístiques, vídeo i fotos dels 
punts concrets. Que per molts anys 
continueu sent pares i, a més a més, 
responsables! •

joan lópez garcía

Pare i professor,
 veí de l´Escola Portalada
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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 La Vinyeta Jazz Club L’internauta Boulevard Això és un misteri Baix Gaià Esports (r) Warm Up (r)

01

100% Música

100% Música
100% Música

02 Warm up

03

100% Música04

05

06

07 100% Música

100% Música
08 Cap de setmana (r)L’informatiu (1a edició)

09 La Tertúlia en Xarxa La Màgia de les Sardanes

10 Els matins d’Altafulla Ràdio
10h L’espai obert - 10.30h L’informatiu (2º edició) - 11h L’espai obert

El Ple / Para que no me olvides
Barà Rock (r)

11 Toc de Rock (r)

12
L’informatiu (3a edició)

A cau d’orella

El Futbol al Baix Gaià
100% Música

13
L’informatiu (4a edició)

100% Música
L’espai obert

14
Notícies en xarxa, edició migdia

100% Música
100% Esports 100% Música

15 L’informatiu (5a edició) Baix Gaià Esports (r) Cinema (r)

16 Cinema
Baix Gaià Esports (r)

Sempre joves Som Terra I com estàs de Salut’ Mans al Pilar (r) El temps passa (r)

17

El Patito de Goma

Cat Sons Barà Rock Noms Propis 7 Dies Toc de Rock (r)

18 Toc de Rock El temps passa Trobadors Trobadors (r) The Road of Country (r)

19 L’informatiu (6a edició) L’informatiu Setmanal

20
Baix Gaià Esports

The Road of Country L’Entrevista Mans al Pilar (r) Baix Gaià Esports L’Entrevista (r)
La Movida Madrileña

21 Mans al Pilar Jazz Club Música PuntCat Cap de setmana Cat Sons (r)

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

La Vinyeta (r) Jazz Club

23 Carta de Clàssics Calidoscopi

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
 Plaça del Pou, 1 977 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
01/04 novembre: S. DOMINGO
05/11 novembre: A. ARASA
12/18 novembre: S. DOMINGO
19/25 novembre: A. ARASA
26/30 novembre: S. DOMINGO

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

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
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21

HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.00 h
Diumenge: 12.00 h

Església de Sta. Maria
Diumenges: 13.15 h

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

Hort de la sínia (tamarit)

Dades del mes de OCTUBRE

Temperatura màxima 26,4º dia 10

Temperatura mínima 1,6º dia 28

Pluja màxima 44,4 litres/m2 dia 12

Mitjana mensual temp. màx. 23º

Mitjana mensual temp. mín. 12,7º

Total pluja recollida 133,7 litres/m2

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

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




