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On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30 

establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajun-
tament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí 
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la 

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a 

altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al 
web www.altafullaradio.com

Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla

Sense cap mena de dubte, la separació de poders és clau en una 
societat democràtica, però també ho és que els nostres legisladors 
s’adonin compte que una determinada llei ha quedat obsoleta i no 
respon ja a la funció que ha de complir tota norma jurídica, és a dir, 
ajudar a resoldre de manera equitativa els conflictes que la dinàmica 
social genera dia a dia. Així s’ha produït amb la llei d’execucions hipo-
tecàries, l’aplicació automàtica de la qual ha comportat no només el 
desnonament de gairebé 350.000 famílies els últims quatre anys a tot 
l’Estat espanyol arran de la crisi econòmica que ens afecta, sinó que 
també la mort per suïcidi de dues persones aquest mes de novembre. 
La desesperació quan ja no et queden més recursos per evitar acabar 
al carrer porta lamentablement que hi hagi aquestes fatídiques con-
seqüències si l’entitat creditora que executa el préstec oblida que no 
està expulsant del seu habitatge a qui no vol pagar el deute, sinó qui 
no pot pagar perquè els mercats l’han conduït ha quedar-se sense 
treball ni altra font d’ingressos. Aquests darrers dies, de forma sorpre-
nent, una part majoritària de la judicatura, sempre tan conservadora, 
ha manifestat als poders legislatiu i executiu que si no compleixen 
amb el seu deure d’escoltar la voluntat del poble i detenen aquesta 
sagnia, paralitzaran l’aplicació de la llei perquè és manifestament 
injusta. El mateix jutge Santiago Vidal, en unes declaracions públi-
ques, ha mostrat la seva satisfacció i ha matisat: “Ja era hora que els 
jutges recordéssim en veu alta que la llei està al servei dels ciutadans i 
cal reformar-la quan només protegeix els interessos dels més podero-
sos enfront dels més desvalguts”. És una lliçó per a tots els moviments 
com el 15M, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i Onegés com 
Càritas hagin aconseguit crear un estat d’opinió pública tant potent 
com per obligar als jutges i els dos principals partits polítics de l’Estat 
(PP i PSOE) a admetre que la Constitució recull que el dret a l’habi-
tatge digne és un dret fonamental que cal protegir imperativament, i 
molt més en períodes com l’actual, on el perill d’exclusió social és tant 
gran. Benvinguda doncs la moció que el Ple d’Altafulla ha aprovat en 
contra dels desnonaments de la residencia habitual d’aquelles famíli-
es veritablement vulnerables. Bones festes per a tothom!

Editorial

L’habitatge, 
un dret fonamental[4]  EL PLE

  L’Ajuntament s’adhereix al fet casteller
  Dia contra la Violència de Gènere
[5]  AJUNTAMENT
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  Increment de denúncies per la ITV
[7]  EDUCACIÓ
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  Escola de Música d’Altafulla
[11]  VIDA ECONÒMICA 
  12è Sopar d’ATECA
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[12]  ENTITATS
  Castellers d’Altafulla
  Centre d’Estudis
  Cineclub Altafulla Link
[14]  ESPORTS
  Atletes d’Altafulla
  Penya Ciclista
  Gimnastes altafullenques
[16]  OPINIÓ

AJUNTAMENT 
D’ALTAFULLA

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació



3

Plaça del Pou • núm. 120 • desembre 2012 Activitat física

Més de 400 alumnes participen al III Cros El Roquissar-Altafulla

Al voltant de 400 escolars van participar el passat 18 de novembre en la tercera 
edició del Cros El Roquissar–Altafulla, que organitza l’AMPA Escola El Roquissar i 
el Consell Esportiu del Tarragonès, amb la col·laboració de l’Escola El Roquissar, 
el Club Atletes d’Altafulla, l’Escola La Portalada i d’altres persones i entitats. La 
participació de la prova atlètica d’Altafulla ha tornat a esdevenir un “èxit total”, 
tal com ha apuntat el regidor d’Activitat Física i Esport, Guillermo Alonso, sobre-
tot tenint en compte la seva coincidència amb la celebració de la mítica prova 
internacional d’atletisme Jean Bouin. Els guanyadors en les diferents modalitats 
han estat els següents: en categoria Cadet Masculí, Alberto Navarro Ramos; en 
Cadet Femení, Alicia Jornet Cabezas; en Infantil Masculí, Francisco Javier Grima 
Gámez; en Infantil Femení, Iris Salado Gual; en Aleví Masculí, Daniel Iniesta Acera; 
en categoria Aleví Femení, Sira Bo Calaf; en Benjamí Masculí 2003, Pol del Castillo 
Màsich; en Benjamí Femení 2003, Ingrid Boada Bergada; en Benjamí Masculí 2004, 
Pol Aixalà Guiu; en Benjamí Femení 2004, Cristina Iniesta Acera; en categoria 
Prebenjamí Masculí, Gerard Solé Martín; en Prebenjamí Femení, Natalia Sánchez 
Álvarez; en Prebenjamí Masculí, Àlex García Jiménez; en Prebenjamí Femení, 
Agnès Rius Pellejà; en Mini Masculí 2007, Lluc Subirós Brasero; en Mini Femení 2007, Yanira Pino Jiménez; en Mini Masculí 2008, 
Hugo Murcia Cuevas; i en categoria Mini Femení 2008, Adriana Pujol López. Pel que fa als alumnes provinents dels diferents 
centres educatius d’Altafulla, cal destacar el paper d’Anass Aarras, 4t en categoria Infantil Masculí; de Pol del Castillo Màsich i 
Ismael El Hamdouni, 1r i 2n, respectivament, en categoria Benjamí Masculí 2003; dels germans Marc i Pol Recasens Virgós, 4t i 6è, 
respectivament, en Prebenjamí Masculí; d’Aina Ruiz Giménez i Carla Luna Gómez, 4a i 6a, respectivament, en Mini Femení 2007; 
de Diego Mariscal Sarroca, 4t en Mini Masculí 2008; i d’Uma Saltó Lorca i Jana Castellarnau Vicente, 4a i 6a, respectivament, en 
categoria Mini Femení 2008. •

El Cross El Roquissar s’ha consolidat ja en el 
panorama esportiu escolar. / Foto: Jean Segovia 

Propera Parada... Sortida a Port Aventura Halloween 2012!
La mítica sortida a Port Aventura, aquest 
any, ha estat tot un èxit de participació! 
Un total de 53 joves de la Zona TRAC 
(Torredembarra, Roda de Berà, Altafu-
lla i Creixell) van passar tot el dia 10 de 
novembre al parc d’atraccions, i és que 
aquest any l’activitat va començar més 
aviat de l’habitual: sortint a les 08:30h i 
arribant a les 00:00h. La sortida va trans-
córrer sense cap incidència i tot i que els 
participants eren molt joves, van tenir una 
conducta i una puntualitat exemplars. 

Durant la jornada van poder gaudir de les atraccions i dels espectacles propis de Port Aventura per aquesta festivitat. L’activitat 
tenia un cost de 25 € on s’hi contemplava l’entrada al parc i el transport. •

sandra Ballester

PIJ Altafulla

Sense Nord i Penya Ciclista d’Altafulla,
guanyadors al Rogaining Altafulla-Baix Gaià

Un total de 59 equips i al voltant de 130 corredors van parti-
cipar el passat 2 de desembre al I Rogaining d’Altafulla-Baix 
Gaià. La cursa, impulsada pel Club Montsant Orientació amb 
la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla, ha esdevingut la 
prova final de la Copa Catalana de Rogaine. Una modalitat de 
cursa atlètica, recentment incorporada per la Federació de Cur-
ses d’Orientació de Catalunya, en què diferents grups de corre-
dors d’entre dues i cinc persones, amb l’ajuda d’un mapa i una 
brúixola, han de realitzar la major puntuació possible en un 
temps determinat. En categoria Homes Sènior, el guanyador va 
ser l’equip de Finlàndia i Peguerinos Buff Tierra Trágame amb 
130 punts; en Dones Sènior, l’equip Monges de Clausura, de 
Sabadell i Cellera, amb 88 punts; en Mixta Sènior, La Nova Fita, 
de Barcelona, amb 93 punts; en categoria Homes Veterans, 
l’equip Bentafocs.com, del Maresme, amb 97 punts; en Dones 
Veteranes, Xq no corres?, de Tarragona, amb 50 punts; en 
Mixta Veterans, l’equip d’Altafulla, Sense Nord, amb 69 punts, 
format pels corredors Ester Galindo i Adrián Prada; en Mixta 

Veterans, l’equip 
Fiscal Team, de 
Tarragona, amb 48 
punts; i en catego-
ria Iniciació, l’equip 
Penya Ciclista Alta-
fulla, amb 27 punts, 
format per Albert 
Cañas i Ana Pérez. 
Altres resultats dels 
participants altafu-
llencs han estat els dels equips Santsimplici Trail Team, amb 
Martí Ramírez, Predi López, i Pruden Moreno; i Els Bruixots, 
amb Jordi Mateu, Jaume Boada, i Toni Saltó; que van aconse-
guir la dotzena i tretzena posició, amb 61 i 32 punts, respecti-
vament, en categoria Homes Sènior. A banda dels premis per 
als primers classificats de cada modalitat, tots els participants 
es van endur un 2x1 al parc esportiu Vies Altes. •
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Ple Ordinari 1 de desembre
APROVEN uNA MOCIó PER A LA SuSPENSIó dELS 
dESNONAMENtS dE LA RESIdÈNCIA HABItuAL

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar el passat 1 de 
desembre, amb els vots a favor dels regidors d’AA, SI, Ideal 
i CiU i l’abstenció del PP, una moció que insta al Govern de 
l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la residèn-
cia habitual a la que es puguin acollir tots els col·lectius 
veritablement vulnerables. La proposta també demana al 
Govern presidit per Mariano Rajoy a què aquesta suspensió 
es mantingui fins que no es promulgui una nova normativa 
hipotecària, d’enjudiciament civil, adaptada a les Directives 
de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regu-
lació del sobreendeutament de les persones físiques, que 
contempli, d’entre les mesures, la dació en pagament com 
una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, 
la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del 

litigi sota una fórmula de lloguer social. La moció també 
contempla, fins que no es decreti la suspensió descrita ante-
riorment, que l’Ajuntament d’Altafulla sol·licitarà al Jutge 
Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als 
Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials 
que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 
demandades dins de la legalitat vigent; assessorar als afec-
tats i les afectades pels processos d’execució hipotecària; i 
deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promo-
guin desnonaments de la residència habitual de persones 
empadronades a Altafulla. Aquest cessament d’operacions 
es realitzarà de forma immediata per aquells productes ban-
caris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió 
contractual. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha mostrat la 
seva satisfacció després que la moció, presentada inicialment 
per AA i SI, hagi estat aprovada per una àmplia majoria del 
Ple amb un total de nou regidors que hi ha votat a favor. •

L’Ajuntament s’adhereix als valors del fet casteller 

El Ple d’Altafulla va aprovar també l’adhesió de l’Ajuntament d’Altafulla 
al document redactat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Cata-
lunya sobre “Els valors socials del fet casteller”, un document aprovat en 
la darrera assemblea de la Coordinadora, celebrada el passat 24 de març 
a Molins de Rei. La proposta va ser presentada pels Castellers d’Altafulla. 
El document és el resultat del reconeixement dels castells com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat de la Unesco, i recull una sèrie de compromi-
sos de les colles per garantir que aquests valors no es perdin en el futur.

Cursos de monitor i manipulació d’aliments

L’Àrea d’Acció Social d’Altafulla ha impulsat dos cursos més de monitor 
de menjadors escolars i manipulació d’aliments. El primer, va adreçat a 
persones majors de 35 a 55 anys, empadronats a Altafulla i té una durada 
de 40 hores. Començarà el proper 8 de gener. El segon, va adreçat a tots 
els públics i va començar el passat 4 de desembre i acabarà el dia 11. Els 
dos cursos estan subvencionats per la regidoria de Salut i Acció Social, i són 
impartits per la Creu Roja. Us podeu inscriure-hi a l’Ajuntament d’Altafu-
lla. Més informació al telèfon 977 65 00 08 (Mar Riambau).

Nou horari de la deixalleria de Torredembarra

Arran de les retallades, el Consell Comarcal del Tarragonès s’ha vist 
obligat a reduir en un 20% les despeses de personal de la deixalleria de 
Torredembarra, cosa que afecta als nous horaris d’obertura. Així, restarà 
oberta al públic els dimarts, dimecres, i dijous de 9 a 13h, i de 15 a 18h; els 
dissabtes, de 10 a 13h, i de 15 a 18h; i els diumenges, de 10 a 13h.

Uns 20.000 euros per a les entitats esportives

El Consell Sectorial d’Esports de l’Ajuntament d’Altafulla ha fet públiques 
les subvencions que atorgarà a les entitats esportives del municipi, refe-
rents a la temporada 2011-2012. El repartiment d’aquests ajuts, que ascen-
deixen a 20.000 €, s’ha dut a terme d’acord amb les memòries esportives 
presentades pels diferents col·lectius i segons les bases aprovades pel Ple 
de l’Ajuntament. Per cada punt aconseguit per cadascuna d’aquestes enti-
tats, corresponen un total de 27,75 €. L’AMPA IES Altafulla ha rebut una 
subvenció de 1.252,75 €; la Penya Ciclista d’Altafulla i el Centre d’Esports 
Altafulla, 2.083,25 €; el Club Bàsquet Altafulla i els Atletes d’Altafulla, 
2.222 €; l’AMPA Roquissar, el Club Marítim Altafulla i el Club Futbol Sala 
Altafulla, 2.499,50 €; i l’AMPA Portalada, un total de 2.638,25. 

Breus
Altafulla reivindica el dia 

Internacional Contra la 
Violència de Gènere

L’Àrea d’Acció Social, Ciutadania, Política 
d’Igualtat i Salut de l’Ajuntament d’Alta-
fulla, encapçalada per l’edil Eva Martínez, 
va organitzar el passat 26 de novembre un 
programa d’actes centrat en la celebració 
del Dia Internacional Contra la Violència 
de Gènere, i que va comptar amb una 
xocolatada popular, la lectura del Mani-
fest, un espectacle de dansa, una lectura 
de poemes, i una taula rodona. 
 Entitats com l’Esplai de la Gent Gran, 
el Grup de Dones Aïda, l’Ateneu Cultural 
de Dones i l’ONG Ali Supay, entre d’altres 
col·lectius i particulars. Com a dada, el 
metge forense tarragoní, Francisco Gar-
cía, va puntualitzar que aquest tipus de 
lesions de violència de gènere s’observa 
amb més freqüència en dones de mitjana 
edat d’entre 30 i 45 anys. / Foto: Carla 
Gómez •
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El carrer Sant Antoni Abat es converteix en espai per a vianants

Guanyar en seguretat per al vianant i 
potenciar el comerç de la zona. Aquests 
són els principals objectius de l’Ajun-
tament d’Altafulla amb el projecte de 
peatonalització del carrer Sant Antoni 
Abat. Una iniciativa que espera acon-
seguir millores significatives en matè-
ria d’urbanisme i circulació. Aquesta 
actuació esdevé un primer pas cap a 
la peatonalització d’altres zones del 
nucli antic. De fet, existeix un pla 
de l’any 1999 que contempla aquesta 
possibilitat i que, en un futur, podria 
acabar-se d’estudiar. Aquesta es com-
pletaria amb l’ampliació de les voreres 
del carrer Sant Martí i l’establiment de 
la via com a carrer de pas de vehicles 
sense la possibilitat d’estacionar-los. La 
regidora de Participació i Medi Ambi-
ent, Montse Castellarnau, ha explicat 
que la voluntat és “fer un poble per a 
vianants i no per a cotxes”, fent refe-
rència sobretot a la Vila Closa. Pel que 
fa a la promoció del comerç en aquest 
sector, Castellarnau ha anunciat que es 
preveu “donar permís als establiments 

del vial per instal·lar-hi una terrassa, 
així com la possibilitat d’impulsar nous 
locals que donin vida al poble”.  L’edil 
d’Urbanisme, Jordi Molinera, ha expli-
cat també que es tracta d’un projecte 
que “evitarà els riscos que fins ara 
existien per a la integritat dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música 
arran de la poca amplitud del carrer”. 
Ambdós responsables han manifestat 
que des de l’Ajuntament s’ha realitzat 
una campanya informativa per als veïns 
afectats, i s’han recollit algunes de les 
seves peticions: Al començament del 
carrer, s’instal·laran dues pilones que 
podran donar accés al trànsit rodat en 
un moment puntual de necessitat; es 
construirà un col·lector d’aigües pluvi-
als central; i des de fa unes setmanes 
ja s’ha canviat de sentit el tram inicial 
del carrer de Dalt per donar accés al 
poble des de l’avinguda Marquès de 
Tamarit sense necessitat de desplaçar-
se fins a l’entrada del carrer Traginers. 
Els treballs, que han tingut un cost de 
27.000 €, consisteixen en la instal·lació 

dels serveis soterranis, la construcció 
d’un col·lector d’aigües pluvials cen-
tral que desembocarà al col·lector de 
l’avinguda Marquès de Tamarit, i la col-
locació d’un nou paviment a l’alçada de 
les actuals voreres. També s’habilitarà 
una zona de càrrega i descàrrega; i 
de cara al 2013, s’estudiarà la instal-
lació de bancs i jardineres. La voluntat 
de l’Ajuntament és finalitzar les obres 
entre el 14 i el 20 de desembre, per 
poder-hi celebrar la Fira de Nadal d’en-
guany. / Foto: Albert Jansà •

Incrementen en un 35% les denúncies a conductors per no dur la ItV vigent

La Policia Local d’Altafulla ha detectat 
un increment del 35% de denúncies a 
conductors de vehicles que no duien 
vigent la ITV (Inspecció Tècnica de Vehi-
cles). Són dades comparatives d’enguany 
respecte al mateix període del 2011. 

Aquestes dades es van fer públiques el 
passat 29 de novembre en el marc d’un 
curs sobre la ITV que van impartir els 
agents de la Policia Local d’Altafulla 
on també hi van assistir agents d’altres 
cossos policials municipals com els de 
Tarragona, Salou, Torredembarra, Roda 
de Barà, Vendrell, Calafell, Barcelona i 
Montblanc. El curs de formació va tenir 
lloc a la sala de plens de l’Ajuntament 
d’Altafulla.  El contingut del curs va ser 
la formació quant a definicions i cate-
gories dels vehicles, masses i dimensions 
màximes; senyals en els vehicles, acces-
soris i utensilis que han de portar els 
vehicles i noves places de matriculació, 
així com també sobre la modificació de 
la normativa del Reglament General de 

Vehicles, tipificacions de les reformes, 
entre d’altres. El curs va ser impartit 
per Josep Cases, de l’empresa Iteuve 
Applus, com a cap de la zona de Tarra-
gona i amb la col·laboració de Montse 
Palomar, cap d’ITV Tarragona. El sot-
sinspector de la Policia Local d’Altafu-
lla, Àngel Fernández, va assegurar que 
“la formació en aquest àmbit és molt 
important, ja que ens permet observar 
el desgast de les rodes, i fer un primer 
diagnòstic i establir les causes. És molt 
important en casos d’accident, però 
també ho és en els diferents controls 
que habitualment es realitzen ja que 
els mateixos agents poden informar al 
conductor del problema que pateix”. / 
Foto: Policia Local •

Com afrontar els riscos des del voluntariat

Els riscos que pot comportar, els diferents plans per afrontar-los, i el paper 
del voluntariat en aquest àmbit són alguns dels aspectes que es van tractar 
el passat 24 de novembre durant la xerrada que Protecció Civil de la Gene-
ralitat va celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament d’Altafulla. El col·loqui, 
impulsat per l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Altafulla, va 
comptar amb la participació del regidor de Serveis de l’Ajuntament d’Altafu-
lla, Francesc Farré; de Josep Sabat, tècnic de Protecció Civil de la Generalitat; 
i de Joan Carles Francés, responsable de Protecció Civil a la demarcació de 
Tarragona; a banda d’una vintena de vilatans i vilatanes que també hi van 
prendre part. / Foto: Josep Sabat •
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Quarta edició de les Jornades de 
Nutrició a La Portalada

L’escola La Portalada d’Altafulla i el Col·legi Oficial de Far-
macèutics de Tarragona han tornat a posar en marxa, per 
quarta vegada consecutiva, les Jornades de Nutrició a l’Es-
cola on els més petits han après a comprar i a mantenir una 
dieta saludable. En total s’hi ha fet sis activitats. Dues pels 
alumnes de P5, dues pels alumnes de 4t de primària i dues 
pels alumnes de 6è de Cicle Superior, com ara jocs amb la 
piràmide dels aliments, activitats per detectar les caracte-
rístiques organolèptiques dels aliments, com preparar un 
esmorzar saludable, o bé, l’etiquetatge dels productes. 
Els tallers de nutrició han anat a càrrec de la farmacèutica 
d’Altafulla, Susana Domingo, i la farmacèutica de La Móra-
Tamarit, Immaculada Felipe. / Foto: Eduard Virgili •
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Berenar de tardor del programa Bon dia

El passat 29 d’octubre es va celebrar un berenar de tardor amb el col·lectiu d’avis vinculats 
al programa Bon dia i a les altres iniciatives per a la gent gran que es fan des de la regido-
ria d’Acció Social de l’Ajuntament, com l’Escola d’avis, el curs de gimnàstica i el curs d’in-
formàtica. El berenar es va celebrar a la sala polivalent del Centre d’Entitats i hi va haver 
una cinquantena d’assistents. Aquesta reunió es va fer també per acomiadar la Sra. Alícia 
Santamaria (a la foto), usuària del programa Bon dia, amb motiu del seu trasllat a una 
residència per a gent gran a Terrassa. La trobada va ser tot un èxit i tant els avis com la Sra. 
Alícia van valorar-la molt positivament. Aquesta iniciativa de la Regidoria d’Acció Social i 
Salut es realitza periòdicament i la finalitat és fomentar les relacions socials entre els avis i 
motivar-los a tenir activitats diferents que els facin millorar la seva qualitat de vida. •

L’Escola de Música per les festes de Sant Martí

Aquest any, des de l’Escola de Música hem fet diverses activitats per 
la Festa Major. El dimarts dia 6 els professors de gralla i timbal de l’Es-
cola van anar fer el Toc de berenar a la Llar d’Infants Francesc Blanch. 
El dissabte dia 10 a les 11.30h del matí l’Orquestra Crescendo va com-
partir escenari a la Plaça de l’Església amb la Banda de Roviano i el 
Coral Nous Rebrots. A la tarda va ser el torn de les gralles i els timbals 
de l’Escola, que van participar a la Cercavila. El dia de Sant Martí, com 
cada any, el grup de vent i percussió de l’Escola, amb un total de 30 
músics, va participar a la rua acompanyant Sant Martí muntat a cavall 
i a tot un munt de nens i nenes amb els seus bonics fanals. A la Plaça del Pou van oferir un petit concert precedits per l’actuació 
de les gralles al balcó de l’Ajuntament. Gràcies a tothom per l’esforç i per omplir de música la Festa Major d’Altafulla! •

Professors de l’Escola de Música

Altafulla, municipi del litoral amb més participació electoral (73,85%)

Altafulla ha estat el municipi del litoral tarragoní que més alta participació (73,85%) va registrar en les eleccions del passat 
25 de novembre. Per darrera d’Altafulla, s’hi va situar en segon lloc el municipi de L’Ampolla, que va registrar una xifra de 
participació del 70,17%, i en tercer lloc, Vandellòs–L’Hospitalet de l’Infant, amb el 69,55% dels vots emesos. Però el rècord 
de participació no es queda només en comarques tarragonines. Altafulla es va situar en el tercer lloc en l’àmbit del litoral 
català, per darrera de Sant Pere Pescador (74,49%) i el municipi del Port de la Selva (81,86%).

Breus
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Els Diables d’Altafulla protagonitzen l’Esclat de 
coets de Festa Major. / Foto: Natàlia Molinera

Patinada popular pels carrers d’Altafulla. / Foto: 
Jean Segovia

Els vehicles més originals, a la IX Baixada 
de Trastos. / Foto: N.M.

Els més petits van ballar a toc de gralla, una de 
les novetats. / Foto: Albert Jansà

Benvinguda als Amics de Roviano en els 10 anys 
de l’agermanament. / Foto: A.J.

Novetat destacada va ser la presentació del Grup de Diables Petits. / Foto: N.M.

La pluja no va impedir la la Diada Castelle-
ra de Sant Martí. / Foto: Irene Rodríguez

Tradicional esmorzar de l’arengada a les 
escoles Teresa Manero. / Foto: Joan Boronat

L’arquebisbe Jaume Pujol va oficiar la Dedicació 
de l’Altar Major. / Foto: Carla Gómez

Concert de l’Escola de Música d’Altafulla a la 
plaça de l’Església. / Foto: C.G.

Festa dels deu anys d’Altafulla Ràdio. / Foto: M.G.

Actuació de la Banda de Música de Roviano a la 
plaça de l’Església. / Foto: C.G.
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Els empresaris i botiguers d’Altafulla van organit-
zar l’esmorzar d’ATECA. / Foto: A.J. 

Coral Nous Rebrots també va acompanyar les 
actuacions a la plaça de l’Església. / Foto: C.G.

El concert de gralla, novetat d’enguany, 
va tenir un èxit rotund. / Foto: C.G.

Els nens i les nenes del poble van acompanyar 
amb els fanalets a Sant Martí. / Foto: C.G.

Homenatge a Dino Albaladejo, a la sala de Plens de l’Ajuntament. / Foto: C.G.

Pilar caminant per les escales completat 
pels Castellers d’Altafulla. / Foto: C.G.

Joan Bargués i Anna Madorrán, hereu i 
pubilla d’Altafulla 2012. / Foto: N.M.

El Lleonet de Tarragona va ser l’element convidat 
a la cercavila infantil. / Foto: C.G.

Per segon any consecutiu el poble va degustar la 
capa de Sant Martí. / Foto: C.G

Joan Albert Blanch va ser el pregoner d’enguany. 
/ Foto: A.J.

L’Ateneu de Dones i Teatre de Mentida ens van 
presentar Banca Ruïnis. / Foto: A.J.

Pere Ferrando, Josep Bargalló i Francesc Piñas, a la 
taula rodona “Baix Gaià casteller”. / Foto: J.S.
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“Estar bé de salut fa que el sexe sigui millor per tu
 i per la teva parella”

Pere Gomés, lleidatà, vallenc d’adopció i actualment vivint a Altafulla, on n’és regidor. 
Petit empresari i professional de la Direcció Comercial. Ha participat a 16 maratons i més de 150 
mitges maratons. Autor de Comença a córrer i no paris, publicat a Cossetània Edicions. Inquiet, 

compromès, alegre, il•lusionat per la vida i enamorat de la família.

8 Com defineix Comença a córrer i no paris?
Molts cops com a llibre de tauleta de nit. És un llibre que 

podem estar repassant constantment. Si el tenim a la tauleta 
de nit, quan al matí ens llevem per anar a córrer ja hi podem 
haver fet una ullada. O simplement perquè ens agrada lle-
gir.
8 Està estructurat segons la seva experiència perso-
nal.

Sí, és la meva vida com a corredor de fons, durant 15 anys. 
Només hi ha llibres de corredors i entrenadors professionals. 
Creia que feia falta un manual d’aquestes característiques 
escrit per una persona anònima i dirigit a persones aficio-
nades. Convenia un llibre de recomanacions, de fets que viu 
tothom quan comença a córrer, quan porta un temps corrent, 
quan comença a competir, etc. 
8 Va començar a córrer per perdre pes.

Anar a córrer és una de les formes més ràpides de modelar 
una figura, si ho practiques amb certa regularitat, amb una 
intensitat moderada i distàncies mitjanes i altes.
8 És molt bo per la salut però si s’abandona té un 
perill.

Molt de compte si es deix, perquè pot passar com als fut-
bolistes quan acaben la carrera professional. Al cap de cinc 
anys, alguns d’aquests s’han convertit en una bota! [riu]

8 Per qüestions professionals viatja molt. Es pot com-
binar això amb la pràctica de l’esport?

I tant! Aquest darrer any he corregut en uns deu països 
diferents per motius de feina. Quan marxo de viatge a la 
meva maleta sempre hi ha les sabatilles esportives i dues o 
tres mudes de córrer. Això dóna l’oportunitat de conèixer les 
ciutats i els països on es va. Em llevo abans i quan estic tre-
ballant ja fa una hora que he recorregut Nova York, Moscou, 
Berlín o Milà.
8 Llevar-se per anar a treballar ja costa. Suposo que 
per anar a córrer abans de centrar-se amb la feina enca-
ra més...

L’horari per practicar aquest esport és indiferent. És el que 
més s’adapta a l’àmbit laboral o familiar, a la disponibilitat de 
temps o comoditat, etc. Molts anys he anat a córrer a les sis 
del matí; ara intento que sigui al migdia i si no puc al vespre... 
Tot depèn de la disponibilitat de temps i de quan em sento 
millor.
8 I mantenint la parella contenta.

És difícil que la parella posi entrebancs a una activitat 
física i saludable sempre que sigui mesurada. Quan córrer es 
converteix en una obsessió, fet que succeeix a molta gent, 
practicar esport afecta l’entorn. I si a l’entorn hi ha una pare-
lla, família o amics, de vegades es ressenten.

8 El que no es ressent practicant esport és el sexe...
Si es practica un esport de resistència, aquesta pot servir 

de moltes coses a la vida. I estar bé de salut fa que el sexe 
sigui millor per tu i per la teva parella. Ajuda, ajuda. [riu]
8 tots els homes que llegeixin això sortiran a córrer!

A veure si demà veurem 100 homes corrent per l’Avinguda 
Marquès de Tamarit i perseguint les seves dones! [riu]
8 Amb aquesta afició, no haurà perdut mai cap auto-
bús...

[riu] La puntualitat no ha estat mai una de les meves 
virtuts. Ara intento millorar-la i me n’estic sortint. Algun 
autobús l’he perdut... [riu] Si l’autobús està a punt de marxar, 
però, l’acabo agafant.
8 Quin és el millor moment que ha viscut corrent?

Un dels moments més entranyables és quan va néixer el 
meu fill, el Pere, a Moscou. Al cap de pocs dies vaig córrer la 
mitja marató de la ciutat, i el meu fill estava allí. Feia molt de 
fred i el ritme de cursa era frenètic.
8 Amb què pensa quan corre?

Amb moltes coses [riu]. Si hi vaig de bon matí penso en el 
què he de fer al llarg del dia. Depèn de l’estat d’ànim penso 
en temes familiars o laborals, en fantasies... Córrer té la pos-
sibilitat d’estar amb un mateix durant una bona estona, que 
de vegades costa.
8 No és dels que escolten música, doncs.

No trobo còmode dur auriculars, els cables, portar un apa-
rell a sobre... M’agrada sentir els sons de la natura: l’aire, el 
vent, els ocells, les onades del mar...
8 Abans m’ha explicat que és corredor de fons. I la 
carrera política fins on arriba?

Fins quan el meu partit polític em demani. Estic al seu 
servei. No tinc ambicions personals.

eduard Virgili

“Quan marxo de viatge a la meva 
maleta sempre hi ha les sabatilles 
esportives i dues o tres mudes de 
córrer”

“Córrer té la possibilitat d’estar 
amb un mateix durant una bona 

estona, que de vegades costa”
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AtECA celebra el 12è Sopar Anual de l’entitat

L’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) va celebrar el pas-
sat 8 de novembre el 12è Sopar Anual de l’entitat amb els ulls posats en la delicada situ-
ació econòmica. Raffaele Olivier, vocal de la Cambra de Comerç de Tarragona, va asse-
gurar que el comerç de proximitat és l’oportunitat de negoci per no marxar a treballar 
a l’estranger. D’aquesta manera, va voler llançar un missatge de tranquil·litat als petits i 
mitjans empresaris altafullencs en aquesta trobada que es va celebrar al Club Marítim. El 
sopar va servir també per reflexionar i analitzar sobre l’actual context econòmic i sobre 
els canvis que s’estan produint a l’hora de buscar alternatives per atraure el turisme 
al nostre municipi. A la foto, Raffele Olivier, el president d’ATECA, Lluís Canyelles, i la 
regidora de Participació, Montse Castellarnau, entre d’altres. / Foto: Eduard Virgili •

La uGt d’Altafulla agraeix el suport del comerç local a la vaga
Us volem fer arribar el nostre agraïment pel vostre suport a la 
jornada de vaga del 14 de novembre del comerç de proximitat 
del nostre poble, baixant la persiana en defensa dels drets dels 
treballadors i treballadores contra les retallades socials, econò-
miques i democràtiques dels governs de Rajoy i Mas. Moltes 
gràcies a tots i totes i aprofitem també per a comunicar-vos 
que el sindicat de la UGT de les comarques de Tarragona ha 
impulsat aquest mes de novembre la campanya “Km 0 - esta-
bliment de proximitat amb la classe treballadora”. D’aquesta 
manera, estem promocionant i fent publicitat entre els més de 
15.000 afiliats i afiliades i els gairebé 3.000 delegats i delega-
des del nostre sindicat, a aquells establiments comercials, de 
restauració i de serveis que demostren i han demostrar estar 
al costat de la classe treballadora el dia de la vaga general. Per 

tant, recomanem tots aquests noms de comerços i establiments 
durant el darrer trimestre de l’any, i en concret, durant les fes-
tes nadalenques, amb el fi de prioritzar el consum cap a aques-
tes empreses: Taverna Ca Carlets, Pneumàtics Altafulla, Antec 
Systems, Òptica Altafulla, Drim Altafulla, Vidal Cuines i Banys, 
Verdures i Fruites Blanch, Estètica i Bellesa Neus, Altica Informà-
tica, Gestoria Manel Ramon Fuentes, Forn Nogués, Basar Xinès, 
L’Encanteri, El Racó de la Bruixa, Cal Batista Queviures, Clínica 
Dental Castellani, Estil Gos Perruqueria Canina, The Little School 
SL, Perruqueria Carme, Queviures Paquita Sendra, Regal i Paper, 
Attends un Peu Boutique, Petit Cabàs i Carnisseria Garcia.

toMÀs díaz

Delegat d’UGT a l’Ajuntament d’Altafulla
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Castellers d’Altafulla: balanç d’una temporada

Si tirem endarrere amb el temps, con-
cretament cap al mes de febrer apro-
ximadament, quan vam començar els 
assajos, cap de nosaltres es podia imagi-
nar com aniria la temporada. A mesura 
que ha anat avançant el temps ens hem 
adonat que cap temporada és igual a 
una altra, que les anècdotes viscudes 
són diferents cada any, que les places 
visitades no són sempre les mateixes, 
ni que les colles que ens acompanyen 
en les diades, a vegades tampoc. La 
canalla, per exemple, ens ha tornat a 
demostrar que és valenta i decidida, 
que estima la seva colla i sobretot que 
estima els castells. També hem tingut 
el gran plaer de comptar amb castellers 
nous. Ha estat un any amb molts alts 
i baixos pel que fa als castells. Moltes 

vegades no hem pogut arribar a les fites 
proposades, però com sempre fem els 
liles, ens hem sabut aixecar, i ho hem 
fet amb el cap ben alt, amb el seny al 
nostre costat diada rere diada i sempre 
pendents de l’última paraula del cap de 
colla, aquella persona tant important en 
el món dels castells en general i de cada 
colla en particular. Aquesta persona, en 
el nostre cas, enguany tanca una etapa 
de tres anys al capdavant, sempre amb 
aquest esperit motivador d’unir un col-
lectiu, amb les ganes d’assolir i afrontar 
nous reptes, sempre disposat a millorar, 
a ajudar i a col·laborar amb la colla i per 
la colla. Moltes gràcies Arturo per tot 
el que ens has aportat durant aquesta 
etapa del llarg viatge dels castells. Però 
no acabem aquí ja que l’Administració 

de la colla també canvia. L’Àlex Solé 
n’ha estat al capdavant durant tot l’any 
i cal dir que ha sabut gestionar perfec-
tament la feina i que la gent ha respòs 
satisfactòriament. Moltes vegades hem 
dit que a part de ser una colla caste-
llera, som una gran família, que ens 
encanta fer castells i compartir petits 
grans moments junts que ens uneixen 
encara més. La temporada que ve torna-
rem a tenir la força per seguir lluitant, 
l’equilibri d’aguantar grans castells, el 
valor de superar grans reptes i el seny 
de cada actuació per sortir de plaça ben 
contents!.•

eVa Blanch

Castellera dels Castellers d’Altafulla

donació del llegat Farigola al Centre d’Estudis d’Altafulla

El passat 6 de novembre, el Centre 
d’Estudis d’ Altafulla va acceptar davant 
de notari el “Llegat Farigola”. El Llegat 
Farigola és el resultat de la passió col-
leccionista i estimació per Altafulla del 
Joan Carnicer, soci del Centre i que va 
ser vilatà durant molt anys, anys d’entu-
siasme col·lectiu per la millora del poble 
i de promoció de la cultura i de la tradi-
ció. Milers de documents, obres artísti-
ques i diferents objectes de la temàtica 
més variada (política, comercial, social, 

econòmica, religiosa, esportiva, associ-
ativa, etc.), tots relacionats amb Alta-
fulla i/o persones d’ Altafulla o amb la 
qual estan molt relacionades formen un 
conjunt de peces envejable per a el que 
podria ser un museu de la vida local a 
la segona meitat del segle XX, dècades 
d’efervescència i canvis transcendentals 
en Altafulla i arreu. Programes i cartells 
de festes, estampes de primera comu-
nió i esqueles, cartells polítics, velles 
fotografies, diaris i publicacions que 
parlen d’ Altafulla, fulletons publicita-
ris, gravacions de conferencies, mítings, 
o sermons, material turístic, nadales, 
postals... una ingent quantitat d’inte-
ressant documentació complementada 
amb obres d’art i artesania dels artistes 
locals, (Balcells, Buyreu, Martí Royo, 
Sala, Badia), i que abasta des dels anys 
60 del segle passat fins el segle XXI. El 

Llegat proporciona al Centre d’Estudis 
(a més de feina per classificar i catalo-
gar tot el material...!), uns recursos per, 
amb diferents mitjans, donar a conèixer 
la vida del poble a les noves generacions 
i incorporacions a Altafulla, alhora que 
estimuli a altres persones a incrementar 
aquest patrimoni amb noves aportaci-
ons per poder gaudir algun dia d’aquest 
Museu de la Vida Local. Aquest llegat ja 
va ser en el seu dia ofert a l’Ajuntament 
però aquest no va complir les condicions 
de la donació que ara sí que accepta el 
Centre d’Estudis, que es compromet a la 
seva conservació conjunta i a difondre 
el seu contingut. Ja en aquest sentit, 
l’any passat el Centre va fer una expo-
sició de Cartells de Festa Major, que es 
continuarà amb altres activitats. •

Centre d’Estudis d’Altafulla

Nader y Simin, una separación, 
el 20 de desembre a Les Bruixes

És el títol de la propera cita cinematogràfica del Cineclub Altafulla Link, 
que tindrà lloc als cinemes Les Bruixes, el dijous 20 de desembre, a les 
20:30h. El preu de l’entrada per a socis i sòcies és de 5 €, i per a no socis, de 
7,5 €. Nader i Simin fa catorze anys que es van casar i tenen una filla; amb 
ells viu el pare de Nader, malalt d’Alzheimer. Pertanyen a la classe mitjana 
alta. Simin no vol que la seva filla s’eduqui a l’Iran i decideix abandonar el 
país. Però Nader s’estima més quedar-s’hi, en part pel seu pare. Aquesta 
divergència porta la parella al divorci. La crítica és unànime respecte a la 
vàlua de la pel·lícula. The Guardian la descriu com “un drama complex, 
dolorós i fascinant” i afegeix que el director condueix aquesta magnífica 
obra de creació amb mà dura i alhora delicada. El País destaca la comple-
xitat emocional dels personatges, allunyats així de qualsevol estereotip, i 
The Wall Street Journal considera que té molts punts en comú amb Kramer 
vs. Kramer. A Argentina La Nación destaca la capacitat per a mostrar una 
copsadora mirada a la societat iraniana. •

araceli riloVa

Cineclub Altafulla Link

Gegants i Nans d’Altafulla: El 
Senyor Alonso, ens ha deixat

El Senyor Alonso ens ha deixat. 
Era el membre amb més anys de 
la colla, però això no li treia que 
fos dels que tenia mes il·lusió 
per sortir. Encara recordem el 
dia que li vam donar la samar-
reta dels Gegants i Nans , amb 
l’orgull que se la va posar. Ell 
s’encarregava de portar l’aigua 
i les potes dels Gegants. Ara 
feia unes sortides que no venia. 
Encara el vam veure col·laborar 

a la cursa de l’1 de Maig al carrer Sant Martí, amb 
la seva il·lusió. En les properes sortides, sempre 
recordarem la teva il·lusió. •

aBel gilMarina

Gegants i Nans d’Altafulla
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Els Atletes d’Altafulla, el segon equip 
més nombrós a la Mitja de tarragona

El 25 de novembre es va 
disputar la Mitja Marató 
de Tarragona, amb una 
gran participació dels Atle-
tes d’Altafulla. Vàrem ser, 
en efecte, amb 42 corre-
dors, el segon equip més 
nombrós (el primer, si no 
comptem l’entitat finance-
ra patrocinadora). Moltes 
(11) dels nostres companys i companyes van aconseguir fer marca personal. En el 
capítol d’èxits, us llistem : Maria José Carabante, 2º veterana en els 5 km contra el 
càncer de Tarragona i 2ª vet. en el Cross de Vila-seca; Claude Garcia Fito, 3r. veterà 
a la Mitja de Reus; Marta Camps, 2ª vet. en els 10 km de Tarragona; Antònia Esco-
là, 1ª vet. F-50 a Port-Aventura. I ara, toca seguir amb les curses que es presenten 
en el calendari, amb la gran referència de la Marató de Tarragona del 20 de gener, 
la primera que es disputa en aquesta ciutat. Molts Atletes estem preparant, des de 
fa setmanes, aquesta distància mítica dels 42.195 metres. Tot un repte, on acabar 
ja és un mèrit, i aconseguir fer marca, un desafiament. •

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla - www.atletesaltafulla.com

Les gimnastes altafullenques Sònia Belmonte i 
Laia Begueries, subcampiones d’Espanya

Els darrers dies 23, 24 i 25 de novembre, va tenir lloc a 
Saragossa, el Campionat d’Espanya Base de Conjunts, 
en el que les altafullenques, Laia Beguerias i Sònia 
Belmonte, gimnastes del Club Esportiu Rítmica Torre-
dembarra i integrants del conjunt subcampió del Club 
Rítmica Vilafranca, van participar obtenint un molt bon 
resultat. Van competir el dissabte 24 i van assolir un 
molt bon exercici amb cintes i pilotes, i on es van clas-
sificar en la segona posició de 60 conjunts de tot l’Estat 
espanyol. Així, les dues gimnastes altafullenques han 
aconseguit, per segona vegada consecutiva, la medalla 
de plata en el Campionat d’Espanya Base de Conjunts, 

on competien sota les ordres de l’entrenadora Lídia Guasch. Encara amb el bon 
regust de boca de pujar al podi, el conjunt també va protagonitzar un gran paper 
en la final de la Copa Catalana a les instal·lacions del Club Gimnàstic de Tarrago-
na, competició que han guanyat també tres vegades seguides. •

Penya Ciclista: Pujada caminant a Montserrat
Com ha estat tradició els darrers anys 
un cop celebrada la nostra Diada ( on 
oficialment es dóna per finalitzada la 
temporada de rutes ciclistes) encara 
resta la darrera sortida del grup de 
senderisme i muntanya. La més espe-
rada i també participada. Enguany 
la climatologia també ens ha estat 
adversa en aquesta sortida on la pluja 
va acompanyar als participants al llarg 
del recorregut, fet però que no fou 
obstacle perquè tots aconseguissin el 
cim i amb posterioritat és celebrés el 
dinar de germanor corresponent amb 
caliu bona teca i bon rotllo. Ara ja només ens resta la sortida Pre-Nadal que farem a Perafort el proper 16 de desembre i espe-
rar que un “cop de sort” ens acompanyi amb la Rifa de Nadal. •

Penya Ciclista d’Altafulla

 

Jugadors del CFS Altafulla, convo-
cats per la Selecció de Tarragona

Els jugadors del Club Futbol Sala 
Altafulla, Àlex Fuentes, Arnau Mén-
dez, Roberto Mestre, i Joan Pol 
Salgado, han estat convocats per 
la Selecció Territorial de Tarragona 
de Futbol Sala Base, per disputar els 
Campionats Comarcals de Seleccions 
Base de Catalunya. Les joves prome-
ses han seleccionades d’entre altres 
futbolistes de l’Amposta FS, el CFS 
Vandellòs, el Guillem Fortuny Cam-
brils, i el Laguna CFS. Els jugadors 
són entrenats sota les ordres del 
tècnic Óscar Prieto, qui serà acom-
panyat pel segon entrenador, Joan 
Rufí, qui ara fa dues temporades es 
feia càrrec del primer equip Sènior 
del Club Futbol Sala Altafulla. 

El Centre d’Esports ultima els detalls 
per al I Torneig de Nadal de Futbol

El Centre d’Esports Altafulla està 
ultimant aquests dies els darrers 
detalls per a l’organització del I Tor-
neig de Nadal de Futbol que es dis-
putarà el proper 29 de desembre a 
l’Estadi Municipal Joan Pijuan d’Al-
tafulla. Hi participaran els equips 
femení i aleví de l’entitat groc-i-
negre i està previst la participació 
d’equips importants del territori 
com ara la UD Torredembarra, el 
CF Montblanc i l’Atlètic Bellvei. La 
jornada s’organitzarà a mode de tri-
angulars i comptarà amb dinar per 
als participants, així com també amb 
la sorpresa de l’arribada del Patge 
Reial al camp perquè els més petits 
del municipi li puguin entregar la 
carta a Ses Majestats Reis d’Orient.

Breus
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Agraïment a la Banda de Música de Roviano

L’Associació Amics de Roviano i l’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla vol 
agrair a la Banda de Música de Roviano i a la cinquantena d’amics italians 
que ens van acompanyar durant les festes de Sant Martí, la seva visita a la 
nostra vila i els bons moments que vam passar junts on l’alegria, la felicitat 
i la gresca es van convertir en els especials protagonistes. I d’altra banda, 
volem agrair també a totes les famílies altafullenques que durant aquests 
dies vau acollir de bon grat els nostres amics italians. Moltes gràcies! •

Associació Amics de Roviano i Esplai de la Gent Gran d’Altafulla 
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El dret a l’habitatge no és un dret de bancs i caixes
Francesc Farré # alternativa altaFulla-entesa

Les famílies estan comprovant com en l’agreu-
jament de la crisi i sota l’excusa de l’exigència 
d’Europa, s’està aplicant unes polítiques que 
s’estan carregant tots els drets bàsics, el d’un 
treball digne, una educació i una sanitat sense 
retalls o el dret a tenir accés a un habitatge. 
Un dret, aquest, que cada vegada l’exerceixen 
més les entitats financeres que accedeixen a 
la propietat dels habitatges de les famílies 
que s’han quedat a l’atur i no poden pagar 
les hipoteques. Els bancs, utilitzen la justícia, 
la policia i els ajuntaments, per desnonar als 
propietaris de les cases que es queden els 
bancs per tornar-les a vendre més cares i sense 

renunciar a seguir cobrant les hipoteques amb 
interessos a les famílies que s’han quedat al 
carrer. El govern Rajoy ha volgut maquillar 
la seva consciència amb un decret que no 
preveu que les famílies monoparentals amb 
menys de dos fills puguin evitar anar al carrer 
ni acollir-se a uns beneficis molt limitats en 
contrast amb la màniga ampla a l’amnistia 
fiscal o els ajuts als bancs per recol·locar el seu 
estoc de pisos “adquirits” a famílies pobres. 
En canvi el mateix govern ha facilitat que 
aquells inversors estrangers que no venen amb 
pastera tinguin automàticament la residència 
oficial per la compra d’habitatges. L’Ajunta-

ment d’Altafulla poc pot fer per fer front a 
aquesta situació, si bé ha aprovat una moció 
impulsada pel nostre grup que insta al govern 
de l’Estat a la suspensió dels desnonaments i a 
la promulgació d’una nova normativa amb la 
dació en pagament per extingir deutes. Men-
trestant l’ajuntament assessorà als afectats en 
els processos d’execució hipotecaria i deixarà 
d’operar amb les entitats financeres que pro-
moguin desnonaments de la residència habi-
tual de famílies d’Altafulla. Una moció amb el  
suport de tots els grups municipals a excepció, 
òbviament, del Partit Popular. •••

Aquest any La Marató de TV3 dedica tots els 
seus esforços per lluitar contra el càncer. Des 
de l’Ajuntament d’Altafulla volem posar el 
nostre granet de sorra i participar en aquest 
acte solidari. Com ja sabeu, la Marató de TV3 
és un projecte solidari impulsat per Televisió 
de Catalunya i la Fundació La Marató de TV3, 
enfocat a obtenir recursos econòmics per a la 
investigació científica de malalties que, ara 
per ara, no tenen curació definitiva, i desitgem 
que en un futur això pugui canviar. Des de la 
Regidoria d’Acció Social impulsem una plata-
forma solidària per rebre aportacions destina-

des a una causa que afecta a un nombre molt 
important de la població. Amb la col·laboració 
de diferents entitats del poble, l’Orquestra de 
l’Escola de Música i també la Jazzorquestra, el 
proper diumenge 16 de desembre, oferirem 
un programa d’activitats diverses obertes a la 
població que vulgui participar. L’Orquestra de 
l’Escola de Música ens oferirà un concert dins 
del marc de la Fira de Nadal; la Jazzorques-
tra un concert a l’Institut d’Altafulla. I a més, 
podreu participar als diferents actes solidaris 
que trobareu inclosos en el programa de la Fira 
de Nadal. Tot els donatius recaptats aniran des-

tinats a la Marató de TV3 2012, i en aquest cas, 
des del pressupost d’Ajut Humanitari de l’Àrea 
d’Acció Social i Salut, destinarem una quanti-
tat del pressupost per la causa. Us animem a 
participar i alhora ens mostrem solidaris amb 
aquelles persones que lluiten contra aquesta 
malaltia, als familiars i amics que donen suport 
a les persones afectades i a tots els professio-
nals de la salut i de la ciència que participen 
en curar el càncer. Tots els donatius recaptats 
aniran destinats a la Marató de TV3 2012. 
Aprofito per desitjar-vos unes bones festes i 
molta salut! •••

Marató solidària dedicada al càncer
eva Martínez Giol # solidaritat catalana per la independència - si

Dada la gran lista de agravios a todos las 
personas y colectivos que nos deja este año el 
Ayuntamiento, y entre los que encontramos 
por ejemplo; el cierre de un local que daba 
servicio a nuestros mayores y jubilados en el 
barrio marítimo, la confección de unas orde-
nanzas cívicas que podríamos resumir con un 
“prohibido todo”, un cierre del acceso a la 
playa con engaños y medias verdades, cambios 
de ubicación de actos de entidades sin pre-
vio aviso y con un trasfondo de revanchismo 
político, la presunta intención del cierre de los 

cines para sustituirlo por una gran superficie, 
la peatonalización de una calle del pueblo sin 
diálogo con nadie, y con la oposición de los 
vecinos y comercios de la zona, una subida 
del coeficiente del IBI al 0,91% cuando en su 
programa electoral prometieron muy clara-
mente que lo bajarían al 0,67%, un aumento 
considerable del gasto en el Ayuntamiento, 
y que podrían utilizarse para bajar la presión 
fiscal, una falta absoluta de diálogo hacia los 
regidores de la oposición, que representamos 
a buena parte de los vecinos del municipio, 

la escasa  participación ciudadana cuando era 
uno de los pilares de su programa, y una falta 
total de apoyo a los comercios y al turismo en 
general, nos gustaría pedir un año más a este 
equipo de gobierno que reflexione en sus valo-
res, para gestionar el municipio de una forma 
mas participativa, consensuada, y democrática, 
sus tres grandes carencias. Finalmente quere-
mos desde IDEAL felicitar la navidad y desear a 
todos los que nos une Altafulla, mucha salud y 
nuestros mejores deseos para este próximo año 
2013 que nos espera. •••

Las cosas que importan
alejandro Francino Marcos # independents d’altaFulla - ideal

Plenos sin contenido, sin asuntos municipales 
y con mucha demagogia y desinformación 
es lo que hemos vivido durante este 2012.
Un gobierno más preocupado por adherirse 
a iniciativas mediáticas mediante mociones 
populistas y llenas de tópicos, que para nada 
dan respuesta a las demandas de la gente de 
Altafulla. Necesitamos más hechos y menos 
palabras. Necesitamos que el gobierno aban-
done las nubes del superávit que le dejamos 
con el anterior, y un comienzo sería empezar 
a plantearse un recorte del presupuesto, que 
permitiera no tener que gravar con impuestos 
crecientes a los vecinos, y una mejor gestión de 
los recursos, con actuaciones estudiadas que 
permitieran un retorno de la inversión, por 

ejemplo, “vistiendo” el estadio municipal con 
hierba, dada nuestra condición de  subsede de 
“Tarragona 2017”. No necesitamos gastarnos 
el dinero moviendo piedras de un lado para 
otro, ni pintando interiores de túneles, ni en 
carriles bici sin continuidad, ni en reimprimir 
y redistribuir los programas de fiestas a causa 
de errores, ni en aplicaciones informáticas de 
dudosa calidad, ni en cambiar direcciones de 
calles, ni en vehículos municipales circulando 
24 horas sin objetivo aparente, ni en vehículos 
eléctricos de dudosa amortización, ni en una 
TV municipal, ni con la “cuña” casi diaria en un 
diario de Tarragona, etc. Necesitamos ser capa-
ces de dinamizar un comercio local que apenas 
sobrevive, y pasa, entre otras cosas, por no 

gravar a los comerciantes con tasas e impues-
tos crecientes y sobretodo, porque el gobierno 
abandone su proyecto de transformar nuestro 
municipio en una ciudad dormitorio. Vivimos 
tiempos difíciles, de los que saldremos, pero 
tenemos que ser capaces de reconocer y asi-
milar los cambios, de dejar la desidia y los 
personalismos y mirar al futuro con esperanza, 
no con la del que espera a que alguien nos 
saque de ésta, sino con la voluntad de tomar el 
rumbo de nuestro destino, de ser responsables 
de nuestros errores y aprender de ellos, por 
eso, no esperaremos a que el próximo año sea 
mejor, sino que haremos que el próximo año 
sea mejor. Bon Nadal i Bon Any 2013 / Feliz 
Navidad y Feliz Año Nuevo 2013. •••

El dinero público sí es de todos
Grup Municipal del partit popular d’altaFulla
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Justícia social

Indignació i impotència davant la situ-
ació que s’està vivint. Desnonaments, 
acomiadaments, salut, educació, sani-
tat. Sense ajuts. És tanta la ràbia 
que porto dintre que no em deixa ni 
plorar. Unos tanto y otros tan poco. 
Quina sort que tenen els que viuen al 
marge de tot això. No saben ni que 
vol dir “justícia social”. Pancarta que 
tinc penjada al balcó de casa, pels 
que no l’hagin vist. Visc al mig del 
poble, carrer principal on hi trans-
iten cotxes, però poques persones. 
Aquesta situació afecta a moltíssima 
gent. Famílies que han de viure de 
la pensió dels avis, que han hagut de 
deixar les seves cases i viure tots en 
un una, sumant forces i fent pinya. 
Que mengen gràcies als menjadors 
socials avui, perquè també s’acaben. 
Infants que se’n van al llit sense sopar, 
que viuen amb els problemes de salut 

mental dels pares (malaltia anomena-
da depressió que ni no l’ha viscut no 
sap el què és). Hem tornat enrere en 
tots els aspectes, a la dècada dels 40’. 
Impostos amunt, copagaments farma-
cèutics i tantes coses més. Busquem 
culpables? Sí! Entitats financeres i 
polítics. Han enganyat i enganyen. El 
govern d’Espanya ens diu que el 2013 
tot s’arreglarà, l’economia ressorgirà i 
hi haurà més treball. A qui pretenen 
enganyar? A mi no. Posem els peus 
a terra. Això no s’arregla. No crec 
amb res ni amb ningú (polítics-banca-
sindicats). El poble es rebel·la. Dimis-
sions, no a la sanitat privada, no a la 
reforma laboral, no... Ens trobem que 
els rics són més rics, la classe mitjana 
en extinció i el poble, a la misèria. Hi 
ha més xoriços als carrers que a les 
presons. I em refereixo als corruptes 
polítics i presidents de banca que, per 

cert, ha estat rescatada amb diner 
públic, mentre que els empresaris per 
salvar l’empresa i mantenir llocs de 
treball tenen un “no” quan demanen 
un crèdit. Qui mana a Espanya? El Sr. 
Rajoy? No. No tenim sobirania, estem 
sota les ordres de la Sra. Merkel —la 
Troica— i la Unió Europea. Això se’n 
diu una guerra macroeconòmica que 
ve de l’any 2005. “España va bien”. 
Recordeu aquesta frase? Malalts crò-
nics amb patologies importants que 
no ens podem pagar ni els medica-
ments, molts ja són indigents i en 
poc temps, altres ho serem. Només 
demano solidaritat. Tinc la sensació 
de viure sota una dictadura.•

Maria del carMe pons crespo

Veïna d’Altafulla

Fòrum

Els cinemes d’Altafulla i l’eix comercial

Llegeixo al número 118 de “Plaça del 
Pou”, un article de Alejandro Franci-
no on menciona que l’ajuntament es 
planteja substituir els cinemes d’Al-
tafulla per un altre centre comercial. 
Si alguna cosa ens fa atractius com a 
poble es la nostra singularitat i això 
es defineix en allò que ens diferencia 
dels pobles del voltant. I en aquest 
sentit, tenir un cinema ens diferencia. 
El problema no es el cinema en sí. La 
seva oferta no està pas malament. 
Potser la pot millorar una mica i li 
manca una mica més de promoció. No 
hi ha cartells del cinema pel poble ni 
els pobles del voltant. Però si no fun-
ciona es, principalment, per la mala 
gestió que s’ha fet del Centre Lúdic 
Les Bruixes. Per un costat, encara 

el centre no te un accés propi. Que 
s’hagi de passar per davant d’un altre 
centre comercial despista a qui no ho 
sap. Però, què fa que un cinema com 
Les Gavarres funcioni i el d’Altafulla 
no? El nostre cinema està sol com un 
mussol. Molta gent entén el fet d’anar 
al cinema com una activitat lúdica que 
implica passar la tarda. Cinema es por-
tar als nens a veure una peli de dibui-
xos i a menjar una hamburguesa, es 
fer un refresc mentre esperes la teva 
sessió, es sortir amb gana del cinema 
i voler fer una pizza. Com es que 
funciona les Gavarres? Per que esta 
envoltat de restaurants, molts d’ells 
de cadenes que tots coneixem. Per 
què no s’ha apostat per portar una 
franquícia d’un d’aquests restaurants 

al Centre Lúdic? Fomenteu realment 
un ambient lúdic al costat del cinema 
i veure-ho com segurament funciona. 
Un altre centre comercial al costat 
d’un centre comercial? Això es ridícul. 
En tot cas, poseu un supermercat al 
barri de L’Hort d’en Pau, que es terra 
de ningú, no hi ha comerç pels que hi 
viuen i quedaria molt bé centrat per 
la resta del poble. I no influiria tant a 
la resta del petit comerç de la vila com 
una altre gran superfície. El poble te 
les eines, les oportunitats i la infraes-
tructura. Només cal gestionar-les amb 
coherència. Fomenteu el cinema a 
Altafulla. Sigueu diferents.•

josé Manuel ruiz esteve

Carta oberta pel Senyor Jaume

Ara fa un mes que va morir el Sr. 
Jaume, el Jaume de La Torreta com 
gairebé tothom el coneixia. He rebut 
l’encàrrec d’adreçar-me a tothom 
que el va assistir en els seus últims 
moments, especialment a la Policia 
Local, que varen tenir un comporta-
ment exemplar. Així mateix voldríem 
fer menció al Joan de la Farmàcia 

Arasa que el va custodiar fins l’últim 
moment. I a tots aquells que passaven 
per allí i s’hi interessaven. Moltes grà-
cies en nom de la família, i també en 
nom del propi Sr. Jaume. Aquells que 
el coneixien –que són molts- saben 
que a ell li hagués agradat acomiadar-
se de tothom personalment, però no 
ha pogut ser. Ell era un home ple de 

virtuts , parlava de tot i amb tothom. 
No hi ha paraules prou boniques per 
definir-lo, només diré: “El Sr. Jaume 
només sabia fer amics”. El trobarem 
a faltar. Josep Maria Pérez Roiger en 
nom de la família.•

josep Maria pérez roiGer
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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) In & Out (r)

01

100% Música

100% Música
100% Música

02 In & Out

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

100% Música
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’ 100% Música
El Futbol al Baix Gaià

17

El Patito de Goma

Cat Sons Barà Rock Noms Propis 7 Dies

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 100% Música Baix Gaià Esports L’Entrevista (r)
100% Música

21 100% Música 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 dijous: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. 
Cal acreditar la residència a Altafulla)

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

Servei de transport per a la gent gran

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

reGidoria d’acció social i ciutadania

ANADA

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

10,25 Carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes

11,10 Carrer de la Bassa

11,20 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

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

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

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

Telèfons i adreces (

Serveis Municipals
• SERVEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
 De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendre, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
01/02 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

01/06 gener:  A. ARASA
07/13 gener:  S. DOMINGO
14/20 gener:  A. ARASA
21/27 gener:  S. DOMINGO
28/31 gener:  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 NOVEMBRE

Temperatura màxima 22,2º dia 2

Temperatura mínima -0,8º dia 30

Pluja màxima 11 litres/m2 dia 11

Mitjana mensual temp. màx. 17,9

Mitjana mensual temp. mín. 8º

Total pluja recollida 39,4 litres/m2

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

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




