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Àrea de Mitjans de coMunicació

Ens intErEssa quE hi participis:
Escriu a la “Plaça del Pou” 

(màxim 2.000 caràcters, nom i cognoms i DNI)
nousilva@telefonica.net  •  altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafulla.cat

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

Ens trobem a les portes de l’estiu. Pocs dies queden per 
encetar l’estació de l’any més desitjada per moltes perso-
nes, ja sigui per l’època de descans i vacances que alguns 
esperen com pel moment de més activitat i concurrència 
que a d’altres dóna de menjar. A Altafulla, com arreu, 
hi ha de tot. Per això l’estiu porta setmanes coent-se al 
municipi. I és que ens espera diversitat d’activitats: des de 
la revetlla de Sant Joan fins al Festival de Veus, la Nit de 
les Bruixes o la Fira d’Artesans. Concerts, proves esporti-
ves, cinema a la fresca, festivals solidaris, balls, xerrades... 
Entreteniment que qui més qui menys gaudirà, per tots 
els gustos i edats. Com la platja, un dels indrets de la nos-
tra vila que més gent atraurà aquestes dates. Llàstima que 
comencem el juny i molts dies el temps encara no acom-
panya. Un temps que, segons els meteoròlegs, aquest 
estiu ens podria jugar males passades: més fred, poc sol 
i pluja. I per si encara no n’hi havia prou, les meduses, 
gens covardes, arribaran a la costa catalana més grans 
que mai i en abundància. “Llàstima”, exclamaran alguns, 
“ara que ja tornàvem a tenir la platja en bon estat després 
del temporal del març”. Com en altres ocasions, un litoral 
recuperat gràcies a l’aportació econòmica del Ministeri de 
Foment. Obres dutes a terme per la Direcció General de 
Costes que han donat per fer petar converses de tot tipus. 
Més enllà d’insinuar possibles solucions perquè l’assumpte 
no es torni a repetir, el què cal assegurar és el compromís 
d’aquells que són la causa del problema perquè en situa-
cions similars futures hagin d’actuar. Uns ports esportius i 
clubs marítims que afavorits per una modificació de la Llei 
de Costes segueixen regenerant-se i variant els corrents 
marins, fet que a nosaltres ens perjudica. Pacte que convé, 
aquest, perquè qui sap si en futures ocasions tindrem tan 
a tocar com ara un Campionat d’Espanya de Triatló que 
ens resolgui la papereta.
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Altafulla ja pot tornar a gaudir de la platja

Fa unes setmanes ha finalitzat el trasllat de sorra des de la 
Roca del Gaià fins al litoral altafullenc després que la zona 
quedés totalment devastada per la llevantada del mes de 
març. Uns treballs que s’han allargat durant tres dies i que 
finalment tindran un cost de 12.000 €, que assumirà el minis-
teri de Foment. L’Alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha destacat 
que, d’aquesta manera es compleix el compromís adoptat 
tant per la Direcció General de Costes com la Subdelegació del 
govern espanyol a Tarragona, en dues reunions mantingudes 
a Madrid. Des de l’Ajuntament s’ha lamentat que la pèrdua 
de sorra estigui provocada pels ports esportius, que varien els 
corrents marins, i s’ha afegit que cal trobar una solució tan 
aviat com sigui possible. Precisament per això, a llarg termini 
s’estudiarà la possibilitat d’implantar una escullera davant el 
litoral perquè redueixi l’impacte negatiu que es produeix amb 
els temporals. D’altra banda, el consistori celebra que la platja 
pugui estar a punt de cara a l’inici de la temporada turística 
així com la revetlla de Sant Joan. A més, l’Alcalde ha recordat 
que el municipi acollirà el 22 i 23 de juny el campionat d’Es-
panya de Triatló i necessita tenir l’espai en unes condicions 
òptimes. De fet, en aquest sentit, el subdelegat del govern de 
l’Estat a Tarragona, Jordi Sierra, ha rebut amb molta satisfac-
ció el campionat que se celebrarà a Altafulla, principalment, 
per l’impacte mediàtic que tindrà la competició en els mitjans 

de comunicació locals i estatals, i per l’impacte econòmic que 
rebrà el municipi i el seu entorn, ja que la prova albergarà 
uns 1.500 atletes que durant dos dies romandran a Altafulla 
i a la comarca, acompanyats per familiars i amics, fet que 
podria aportar uns 4.000 visitants. En aquesta mateixa línia, 
Jordi Sierra s’ha compromès amb l’Alcalde Fèlix Alonso a col-
laborar en la mesura de les possibilitats des de la Subdelega-
ció del govern per al bon funcionament i desenvolupament 
de la prova i ha estès la mà a l’Ajuntament d’Altafulla per les 
necessitats que pugui tenir sobre l’organització.•

El RACC atorga 78 punts sobre 100 a la travessera d’Altafulla
La travessera d’Altafulla 
obté una valoració notable, 
amb un 78% de la nota 
màxima, segons una audi-
toria realitzada pel Reial 
Automòbil Club de Catalu-
nya (RACC). Altafulla apro-
va els tres factors valorats 
(mobilitat, seguretat viària 
i adequació urbana), però 
amb marge de millora, 
encara, en alguns paràme-
tres concrets. La mobilitat 
a peu obté una puntuació 
excel•lent en l’aspecte de 
permeabilitat, però l’infor-
me publica que es produ-
eixen discontinuïtats de la 
vorera en diverses zones, fet que dificulta l’accessibilitat. L’ac-
cés i cobertura dels transports públics es valora positivament, 
però l’equipament no és l’adequat en una parada d’autobús 
de les tres que hi ha al tram. D’altra banda informa de què 
no existeix cap tipus de senyalització d’orientació interurbana 
per al trànsit, i un 31% dels vehicles sobrepassa la velocitat de 
35 km/h, tenint en compte que la velocitat màxima establerta 

és de 30 km/h. En un altre sentit, el RACC també diu que es 
disposen correctament elements de pacificació del trànsit, 
malgrat que es permet el gir a l’esquerra en més d’un punt de 
la travessera, tot i no disposar de carril reservat per a aquesta 
maniobra. La disposició de l’enllumenat, arbrat i mobiliari 
urbà, afegeix, és un tret general al llarg de la travessera refor-
çant la configuració urbana del tram. Des del RACC es reco-
mana establir més passos de vianants i més ben senyalitzats 
per creuar l’avinguda Marquès de Tamarit. En aquest sentit, 
el RACC recomana al municipi que asseguri la continuïtat de 
les voreres en trams on, tot i l’existència d’habitatges, no n’hi 
ha, que millori la senyalització d’orientació de la travessera, 
amb el nom de poblacions importants i properes com Tarra-
gona o Torredembarra, com a continuïtat de la senyalització 
interurbana, així com les indicacions per anar a la platja. I 
afegeix que cal assegurar el compliment del límit de velocitat 
amb mesures sobre la infraestructura (estretament de car-
rils, per exemple) per millorar la seguretat viària i reduir els 
nivells sonors, així com cancel•lar els girs a l’esquerra i dirigir 
els vehicles a les rotondes per efectuar aquestes trajectòries. 
Per la seva banda, l’Ajuntament d’Altafulla, satisfet per les 
conclusions de l’auditoria, ha dit que pren nota sobre els 
aspectes a millorar i ha recordat que algun d’aquests punts ja 
es contemplen a la 3a Fase de Marquès de Tamarit.•
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Altafulla serà capçalera d’autobusos 

La regidoria de Transport de l’Ajuntament ha anunciat 
que als propers mesos Altafulla podria convertir-se en 
capçalera de ruta de l’empresa de transport Autocars del 
Penedès. Així doncs hi hauran autobusos que començaran 
la ruta a Altafulla en direcció cap a Tarragona, sense que 
provinguin des de Torredembarra, ja que segons entén 
el consistori i l’empresa, hi ha suficient flux de viatgers a 
Altafulla per poder-ho posar en marxa. Aquesta mesura 
permetrà que molts usuaris no es quedin sense poder 
viatjar cap a Tarragona a les hores punta, i poder anar 
fins la ciutat còmodament i amb tota tranquil•litat, sense 
l’angoixa de fer tard a la feina o en qualsevol cita.

Obre l’Oficina d’Informació al Consumidor d’Altafulla 

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor d’Altafu-
lla ja està en funcionament. L’horari d’atenció al públic 
és tots els dimarts i els dijous des de les 10:00h. fins a les 

11:30h. i s’ubica a la mateixa Oficina de Turisme, tant 
la de l’Ajuntament, oberta en temporada baixa, com 
la de la plaça dels Vents, que s’obre en l’època de més 
afluència de turistes. Aquesta oficina serveix perquè la 
ciutadania pugui interposar queixes a les empreses pro-
veïdores de serveis públics, i el consistori altafullenc fa 
d’intermediari. Per presentar qualsevol queixa, els con-
sumidors han d’omplir un formulari amb les seves dades 
personals i exposar la seva queixa a l’empresa en concret. 
D’aquesta manera, l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor s’estableix com un servei de la regidoria de 
Comerç i Consum per ajudar als consumidors i usuaris a 
defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, 
l’assessorament i la recepció de reclamacions en temes de 
consum. És, per tant, un servei municipal d’atenció direc-
ta i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden 
sol·licitar informació sobre la problemàtica que com a 
consumidors pugui afectar-los. Una nova eina municipal 
que ha estat possible gràcies a la col·laboració amb el 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

Breus

S’ajorna la construcció de l’accés directe des de l’antiga N-340 al complex 
lúdic Les Bruixes

La construcció dels accessos directes 
des de l’antiga carretera Nacional 340 
al complex lúdic Les Bruixes d’Altafulla 
s’han suspès, provisionalment, al passat 
Ple de l’Ajuntament del dia 25 de maig. 
Una suspensió que arrenca arran de 
la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga 
a enderrocar les actuals obres. L’anul·-
lació d’un conveni per a la cessió d’uns 
terrenys entre l’Avinguda Marquès de 
Tamarit i el centre lúdic de Les Bruixes, 
que havien de servir per adequar els 

accessos des de l’antiga Nacional 340. 
D’aquesta manera, els tècnics munici-
pals tenen sis mesos més per estudiar 
la millor forma de procedir, donat el 
context actual d’incertesa del complex. 
L’Alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha 
dit que fa uns mesos l’Ajuntament no 
va voler deixar escapar l’oportunitat de 
signar el conveni de sessió dels terrenys 
i construcció d’aquest accés ja que es 
tractava d’una demanda històrica, però 
que pocs dies després, la casualitat va 
fer que es conegués la sentència del 

TSJC. Segons Alonso, això ara ja és feina 
feta, i el que ha fet el Ple únicament 
és suspendre-ho, de manera que en un 
futur, quan es resolgui la situació, es 
tornarà a donar d’alta el conveni, amb 
la qual cosa s’estalvien tràmits adminis-
tratius que faran possible no allargar 
més la incertesa de l’assumpte. A tot 
plegat, des de l’Ajuntament d’Altafulla 
s’ha demanat prudència i s’ha insistit 
que la construcció d’aquest vial en un 
futur no significa la conservació del 
centre lúdic. •

Es modifica l’ordenança de tinença d’animals

Altafulla ha modificat l’ordenança muni-
cipal sobre la tinença d’animals com a 
mascotes. L’Ajuntament ha ampliat el 
ventall d’espècies que aquesta inclou 
arran de la normativa que estableix la 
Generalitat de Catalunya. Així doncs, 
s’afegeixen en la catalogació d’animals 

domèstics els animals de companyia que 
es crien i reprodueixen amb la finalitat 
de viure amb l’home, és a dir, totes les 
subespècies i varietats de gats, totes les 
subspècies i varietats de gossos, ocells, 
altres mamífers i peixos que siguin 
domèstics. Resten exclosos de la regu-

lació d’aquest reglament els animals 
destinats al treball o a proporcionar 
carn, pell o algun altre producte útil per 
a l’home. També en queden exclosos els 
animals d’experimentació. •

Les tarifes d’aigua i clavegueram s’incrementen un 3,4%

Les tarifes de l’aigua i clavegueram 
pujaran un 3,4% aquest 2013 a Altafu-
lla, corresponent a l’IPC d’enguany. Així 
ho ha aprovat el Ple de l’Ajuntament. 
Des del consistori es defensa que aquest 

increment, conseqüència d’una pujada 
de preus per part de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, és el que marca la Comissió 
de Preus i és necessari per a la viabilitat 
de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües 

d’Altafulla. També s’ha recordat que 
el que es pagarà enguany és baix, si es 
prenen com a referència municipis veïns 
com Torredembarra o Tarragona. •
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Els Ajuntaments d’Altafulla i Tarragona visiten in situ els nous límits de terme

Era 23 de maig i els representants i 
tècnics dels Ajuntaments d’Altafulla i 

Tarragona visitaven in situ els nous límits 
de terme municipals acordats. La visita 
va comptar, per part de Tarragona, amb 
el Primer Tinent d’Alcalde i regidor de 
Territori a l’Ajuntament, Pau Pérez, i la 
tècnica de l’Àrea d’Urbanisme, Victòria 
Alarcón, i per part d’Altafulla, amb l’Al-
calde Fèlix Alonso, el regidor d’Urbanis-
me, Jordi Molinera, i l’arquitecte muni-
cipal, Xavier Mercadé. En aquesta visita, 
els representants i tècnics d’ambdues 
administracions van comprovar sobre el 
terreny els nous límits dels respectius ter-
mes municipals acordats recentment per 
les dues parts. Els consistoris es van mos-
trar satisfets de com s’estableixen ara les 
fites i van assegurar que no ha guanyat 
ni ha perdut cap dels dos municipis. Fa 

uns mesos, la Generalitat de Catalunya 
va donar un ultimàtum als Ajuntaments 
d’Altafulla i Tarragona per tal de què 
es posessin d’acord sobre els límits dels 
seus termes municipals, sinó seria des de 
l’administració catalana que es decidiria. 
Després d’uns intensos i llargs estira-i-
arronsa, el passat 9 d’abril tots dos muni-
cipis van arribar a un acord. El consisto-
ri altafullenc va presentar un informe 
topogràfic per tal que es mantingués la 
frontera històrica i que les fites assenya-
laven. Una proposta que des de Tarra-
gona es va acceptar, tot i que encara es 
van incorporar algunes modificacions 
“raonables”, segons els Ajuntaments, als 
temps actuals i desenvolupament dels 
municipis al moment. •

Punt i final al Pla de Competitivitat Turística de la Tarraco Romana

El Pla de Competitivitat Turística de la 
Tarraco Romana clou l’activitat amb 
una quinzena de projectes assolits. 
Aquest es dissol després de tres anys 
en funcionament i un abans del pre-
vist. Es posa fi, així, a una eina de 
promoció turística dels municipis que 
el conformaven: Altafulla, Roda de 
Berà, Constantí i Tarragona. El motiu 
de tot plegat, l’incompliment dels com-
promisos pressupostaris per part de la 
Generalitat, que deu dues anualitats 
valorades amb 700.000 euros. Els impli-
cats, ara, no volen veure incrementat 
el seu endeutament i han considerat 
que el millor acte de responsabilitat era 
posar-hi el punt i final. Els Ajuntaments 
han destacat que malgrat el Pla s’acabi 

abans del previst, aquest ha permès 
impulsar diversos projectes d’inversió, 
com l’Agenda de la Tarraco Romana, el 
Tarraco Tiquet, la senyalització turísti-
ca, l’inventari de camins o les pantalles 
tàctils; alhora que també ha estat vital 
per a la creació i consolidació de pro-
ductes com Tarraco Viva. El consorci 
també ha capitalitzat una important 
labor de comunicació i posicionament 
de les quatre destinacions turístiques, 
com ho demostra el fet de la posada 
en marxa de les webs turístiques i les 
xarxes socials que pengen de cada 
municipi. I deixa també un valuós lle-
gat en forma de projectes futurs. L’èxit 
de les darreres edicions del festival 
internacional romà, per exemple, fan 

evident que cal continuar treballant en 
aquesta línia i generant nous productes 
que acabin convertint Altafulla, Roda 
de Berà, Constantí i Tarragona en les 
poblacions que millor expliquen el seu 
passat històric. •

La campanya “El teu oli ens mou!” fa parada a Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla ha ofert a la 
ciutadania embuts per al reciclatge de 
l’oli usat. Es tractava d’una acció de la 
campanya “El teu oli es mou!” que ha 
promogut la Diputació de Tarragona 
al municipi els passats 21 i 22 de maig. 
Aquesta era una campanya de comu-

nicació, assessorament i sensibilització 
ambiental per a la recollida selectiva de 
l’oli domèstic usat que es tira endavant 
en diferents localitats de la demarca-
ció. A Altafulla, concretament, es van 
instal·lar tres punts d’atenció als ciuta-
dans: al carrer Cantó de la Vila, a la pla-
ceta del Centre de Salut i a la plaça de 
la Portalada. En concret, les actuacions 
que engloba aquesta campanya són: 
els punts itinerants d’informació ambi-
ental i d’atenció al veïnat, els tallers 
pensats per a la població adulta, que 
proposen l’elaboració de sabó arte-
sanal a partir de l’oli vegetal residual 
amb l’objectiu de conscienciar sobre el 
reciclatge de l’oli domèstic, i els tallers 
adreçats a la població infantil, que 
proposen una dinàmica per inculcar als 

més petits l’hàbit del reciclatge. Preci-
sament aquests tallers infantils es van 
dur a terme a les escoles d’educació 
primària La Portalada i El Roquissar. 
Des que es va iniciar l’any 2010 aquesta 
campanya, la Diputació de Tarragona 
ha proporcionat als altafullencs tot 
el material necessari per reciclar l’oli 
domèstic, amb l’objectiu de reduir la 
contaminació de l’aigua i el sòl, de 
minvar les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i de propiciar l’aprofitament 
d’aquest residu com a biocombustible. 
L’oli domèstic usat constitueix una de 
les principals causes de contaminació 
de les aigües residuals urbanes, bàsica-
ment pels mals hàbits, l’escàs reciclatge 
i el mal costum d’abocar-lo a la pica, al 
vàter o a la brossa. •
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Presentació del projecte “Antoni Tàpies” a l’Associació de Mestres Rosa Sensat

El passat dissabte 25 de maig l’associa-
ció de mestres Rosa Sensat va celebrar 
unes jornades sobre l’educació 0-3. En 
aquestes jornades hi havia la presenta-
ció d’una sèrie de projectes presentats 
per diverses escoles d’arreu de Cata-
lunya. Les escoles que volien podien 
enviar el seu projecte, i aquells que 
fossin més interessants, serien selecci-
onats per exposar-los a les jornades. 
L’equip educatiu d’Hort de Pau vam 
enviar el projecte que es va realit-
zar durant el curs 2011-2012 d’Antoni 
Tàpies, i va estar seleccionat per a la 
jornada “Silencis, emocions i eloqüèn-
cies”. Estem contents amb el resultat 
d’aquesta experiència, ja que el projec-
te va agradar moltíssim als assistents, 

i sobretot perquè una vegada va con-
cloure la jornada, ens van felicitar per 
la nostra tasca educativa, on ens vam 
adonar que, tot i ser una escola nova, 
la nostra metodologia de centre és 
innovadora i actualitzada totalment a 
les noves i actuals corrents educatives. 
És per tot això que volem compartir 
amb tots vosaltres aquesta experiència 
i, sobretot, en aquests difícils moments 
en què està passant l’etapa de l’educa-
ció infantil de 0 a 3 anys; per continuar 
lluitant i treballant tots plegats (família 
i escola), per continuar sent i, per tant, 
reivindicant que som escola! Mantenint 
viu l’art d’emocionar-se cada dia amb 
els infants, d’emocionar-nos amb la 
nostra tasca, ja que pensem que l’edu-

cació dels més petits és la millor eina de 
canvi i de futur! •

Equip Educatiu de 
l’escola bressol Hort de Pau

El Centre Obert rep el nom de “Les Bruixes” i ja té logotip

Des del divendres 31 de maig a la tarda 
que es coneix quina és la denominació 
i imatge que oferirà a partir d’ara el 
Centre Obert d’Altafulla. Es tracta del 
nom “Les Bruixes”, que acompanyarà 
ara el del servei municipal i d’un logo-

tip que representa un barret de bruixa 
i un llibre a més de les inicials de Centre 
Obert. Tot plegat, a banda de trobar-se 
des d’ara mateix en la documentació 
del centre també es pot veure pintat 
en un mural a la façana del local. I és 
que l’entitat, que depèn de la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla 
que encapçala l’edil Eva Martínez, ha 
organitzat les darreres setmanes un 
concurs per escollir un nom i un logo-
tip. La idea de tot plegat venia dels 
responsables del centre i la inquietud 
de molts dels que el freqüenten, ja que 
es preguntaven perquè altres entitats 
d’aquestes característiques tenien un 
nom i logotip i ells no. Al concurs hi ha 

pres part molts petits altafullencs de 
les escoles de primària La Portalada i El 
Roquissar del municipi. Sònia Segura, 
una de les monitores responsables del 
Centre Obert ha explicat que molts dels 
participants coincidien en proposar una 
mateixa nomenclatura o imatge. Ha 
afegit, però, que cal entendre-ho ja 
que en nombrosos casos es tractava de 
candidats molt petits. En aquest sentit, 
els tres guanyadors, tots amb una idea 
molt original, segons la responsable del 
Centre Obert han estat Nerea Álvarez 
en tercer lloc, i Anna Martínez i Cèlia 
Vidal en primer lloc i amb un premi ex 
aequo. •

Trobada de voluntaris i avis del programa “Bon dia”

Una cinquantena d’avis i àvies d’Altafulla es beneficien del 
programa “Bon dia” que es va posar en marxa fa dos anys 
des de la regidoria d’Acció Social i Salut de l’Ajuntament 
d’Altafulla. A mesura que ha passat el temps ha anat incre-
mentant-se el nombre d’usuaris i usuàries que participen en 
el programa, així com també els voluntaris que dia rere dia 
realitzen un seguiment telefònic a les persones grans del 
municipi que habitualment viuen soles. D’aquesta manera 
es potencia la independència de les persones però amb un 
control que garanteix la seva seguretat. En aquests moments 
són vuit les voluntàries que participen del projecte. En 
aquest sentit, el passat 21 de maig es va organitzar un bere-
nar de primavera a la plaça del Pou amb tots els avis i les 
àvies així com les voluntàries que formen part del programa. 
Aquesta va ser una iniciativa de la mateixa regidoria amb 
l’objectiu d’apropar la gent gran al voluntariat que cada dia 
fa possible que es dugui a terme el programa “Bon dia”. A 
la trobada, els voluntaris van coincidir a l’hora de dir que la 
feina que fan és una tasca solidària que agraeix un mateix 
i agraeix l’altra part. Per la seva banda, els usuaris valoren 
molt positivament la iniciativa ja que així no es troben tan 

sols a casa. Creuen també que és una eina necessària i útil 
perquè en cert moment alguna d’aquestes persones poden 
necessitar ajuda de manera urgent. •
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“El camp de gespa s’ha convertit en un mal 
endèmic a Altafulla”

Francesc Julià, nou president del Centre d’Esports Altafulla, jugador del primer equip i entrenador dels 
alevins. Nascut a Barcelona, enamorat d’Altafulla i amb el cor groc-i-negre. Motivat per fer gran el futbol 
local, enèrgic i incansable defensor de l’entitat, que enguany celebra el 90è aniversari. Optimista amb el 

projecte que representa i el futur del Club.

8	Què ha exposat aquesta Junta perquè l’Assemblea 
hi confiï?
 Una nova etapa amb ganes de fer molta feina. Nosaltres 
no ens presentem, sinó que presentem un programa amb el 
campus multiesportiu d’anglès, el torneig de futbol platja, 
l’escola de futbol, el pac groc-i-negre que premia als socis 
amb descomptes per part dels patrocinadors, etc. Els socis 
veuen que mirem més enllà del proper partit.
8	Quin projecte té a les mans la nova Directiva?
 El projecte principal d’ara és fer créixer l’Escola de Futbol. 
Creiem que per tirar endavant un club de 90 anys és molt 
important el futbol base. I per posar en pràctica això convé 
tenir diners i infants interessats en prendre-hi part. I amb 
calma, una cosa porta a l’altra. Nosaltres volem un camp de 
futbol amb gespa, però no arribarem a tenir-lo mai si abans 
no seguim una sèrie de passos molt importants: des d’un pla 
d’usos i un bon tancament de l’estadi fins a un projecte amb 
un clar futur de l’entitat.
8	El camp de futbol amb gespa tan demanat...
 Sí. En una primera reunió amb l’Ajuntament, ara fa unes 
setmanes, ja vam explicar que no anàvem a buscar el camp 
de futbol amb gespa, sinó que la nostra primera intenció és 
començar a arreglar moltes altres coses, i la gespa ja vindrà 
més endavant.

8	Però que vingui.
 Nosaltres no la volem per presumir. Hem de pensar que 
tenir un camp de gespa incentiva el comerç local, que les 
persones amants dels esports vinguin a Altafulla, a participar 
al Centre d’Esports. Si demà el tinguéssim seria fantàstic. No 
podem posar cap termini per tenir-lo: per demà seria precipi-
tat, però no podem esperar cinc anys més a tenir un camp de 
gespa.
8	Què els ha dit l’Ajuntament al respecte?
 Ara mateix no tenim la força moral per anar al consistori 
a exigir unes instal·lacions així. Però també és veritat que els 
nostres representants no es poden tancar en banda i dir que 
ja s’ho pensaran més endavant. El camp de gespa s’ha conver-
tit en un mal endèmic a Altafulla. Portem tants anys parlant 
de la gespa que sembla que es digui “no” ja per sistema. Val 
a dir que en altres ocasions s’han barrejat assumptes polítics 
que no tenien res a veure amb el Club. Potser a la història de 
la nostra entitat hi ha hagut jocs polítics pel mig, però ara, per 
sort, en aquesta Junta apolítica, no hi són.
8	És difícil dirigir el Club?
Presidir el Centre d’Esports Altafulla és com jugar a un vide-
ojoc. S’ha de fer créixer un estadi, una Escola de Futbol, unes 
graderies, unes seccions, el marxandatge, el bar... El problema 
és que tenim 90 anys i seguim a la fase 1 d’unes 20 que hi ha. 
Si pel centenari no hem arribat a la fase 15 tot plegat haurà 
estat un gran fracàs, però no de la Junta que presideixo ni 
de les anteriors, sinó de les persones que han de col·laborar i 
creure en l’execució del projecte.

8	Comença ara un nou punt i 
apart?
Sí i no. Sí perquè comença a tre-
ballar la que ja s’anomena “Junta 
jove”, amb moltes idees innova-
dores que tenen a veure amb les 
noves tecnologies, formes de fer 
publicitat fins ara oblidades... I no 
perquè seguirem treballant amb 
unes idees que es van proposar 
amb la Directiva de Carlos Pijuan. 
Una Junta a qui hem d’agrair la 
dedicació que ha tingut pel Club 
els darrers anys.

8	D’una banda Junta jove, i de l’altra, Junta amb expe-
riència.
 Nosaltres volíem gent nova, amb idees fresques i il·lusió, 
que estigués dintre del Club, que participés, conegués i inter-
vingués al Centre d’Esports Altafulla, i també gent amb expe-
riència, que hagués treballat per l’entitat, que fes bé les coses 
al poble i que fos respectada arreu. Amb tot això tenim perfils 
com el de Brendan Price, vocal capaç de donar una empenta 
a qualsevol moment, o com el de Cristina Magriñà, a la secre-
taria i futbolista, Núria Díaz a la vicepresidència i jugadora de 
l’equip femení, o el meu mateix, a la presidència, jugador del 
primer equip i entrenador dels alevins.
8	Una Directiva, un projecte, unes idees... que no són 
pròpies d’un equip de 4a Catalana.
 Tenim un camp de terra on van 25 persones a entrenar, on 
hi ha un equip femení, on una Escola de Futbol no para de 
créixer, on s’omple la grada a cada partit... Altafulla és espe-
cial. Crec que de clubs autogestionats com el nostre n’hi ha 
ben pocs. Perquè les coses surtin bé s’han de tenir calculades 
al mil·límetre. Aquesta Junta vol que Altafulla confiï en ella, i 
per tant nosaltres hem de ser els primers en creure’ns-ho.
8	Seria greu que en els propers dos anys el primer 
equip no hagués ascendit de categoria?
 No. Però tampoc creiem que això passi. Estem convençuts 
que la temporada vinent aconseguirem l’ascens. Un dia el 
tècnic del primer equip, l’Albert Jansà, va dir al vestidor que 
estava molt content de la nostra feina, que haguéssim  millo-
rat la posició de la darrera campanya, que haguéssim quedat 
quarts. Realment, però, els jugadors ens sentíem molt dece-
buts, perquè feia uns mesos crèiem que ja ho teníem a la mà, 
i certs moments fluixos ens van fer perdre el rumb.
8	De totes maneres, el 90è aniversari del Club és un 
èxit!
 D’una banda les noies han guanyat el campionat de Lliga, 
l’equip Aleví ha fet una temporada espectacular, s’ha vist bon 
futbol a l’estadi Joan Pijuan. I d’altra banda hem aconseguit 
organitzar força actes i activitats, una exposició... Estem con-
tents. Hem complert 90 anys i amb el què proposem, el Centre 
d’Esports és un dels motors del futur d’Altafulla i fins i tot del 
Baix Gaià.

eduard Virgili

“Els socis veuen que mirem 
més enllà del proper partit”

“La temporada vinent 
aconseguirem l’ascens”
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Excursió amb motxilla

L’Ateneu surt a gaudir de la natura, tot 
passejant i prenent nota de l’entorn 
que ens envolta i valorant el tresor que 
tenim a prop de casa. La idea i la ruta va 
sorgir d’una altra de les sortides progra-
mades, “Cita amb l’art, paisatge català”, 
col·lecció de Carmen  Thissen. Unes de 
les nostres sòcies va proposar veure i 
tocar el paisatge català in situ, i que no 
calia anar gaire lluny del nostre poble, 
així que es va traçar l’itinerari Altafulla-
Tamarit-La Móra-Altafulla tot vorejant 
la costa, a tocar de la mar. Una bonica 
excursió amb motxilla a l’esquena. Una 
sorpresa va ser en arribar a Tamarit cala 
Jovera; ens esperava Fabienne, mestra 
de tai-txi que ens ensenyaria les arts de 

la meditació d’aquesta disciplina, amb un 
dia esplèndid. La paleta de colors càlids 
de la natura estava servida: colors blaus 
de mar i cel, verds de pins i terracotes de 
roques, daurats de sorra i lluminositats 
de sol i llums. Un meravellós quadre ple 
de vida on les pinzellades donades per 
totes nosaltres seria la signatura que 
pas a pas fixava el camí. Propera cita: 
sopar de fi de curs, dia 21 de juny a les 
21:00h. a la sala Violeta. Exquisit menú, 
espectacle i animació amb música en viu. 
Ens espera una nit d’estiu molt animada. 
Cal fer les reserves al Centre d’Entitats 
en horaris de classes. El preu aproximat 
és de 20 € les sòcies i 25 € les no sòcies. 
Animeu-vos, l’estiu ja és aquí.•

engrÀcia carMona

Presidenta de l’Ateneu Cultural 
de Dones

Cal valorar bé el moment, però arribaran
Aquest mes de maig han estat tres més 
les diades castelleres en què els Caste-
llers d’Altafulla hem participat, en un 
inici de temporada força intens. Els cas-
tells de set encara no han arribat però 
fer un pas en fals a aquestes alçades 
de la temporada ens pot sortir massa 
car i cal valorar bé el moment adequat 
per dur a plaça aquests castells. Tot just 
portem una quarta part de les diades en 
què hem de participar i ens queda molta 
temporada per endavant. Aquest mes 
de maig la primera diada va ser el dia 4 
en motiu de la Festa Major de Salomó, 
on vam participar amb els Xiquets d’Al-
cover, descarregant el 4de6 amb agulla, 

el 2de6, el 5de6 i dos pilars de quatre. 
La segona de les diades tenia lloc el 
diumenge 19 a la Plaça del Pou. Aquest 
cop vam descarregar el 4de6 amb agulla, 
el 2de6, el 5de6 i vam estrenar el pilar 
de cinc, vàries vegades descarregat als 
assajos a Ca l’Ixart. En aquesta actuació 
vam tenir la col·laboració dels Nens del 
Vendrell i els Bordegassos de Vilanova. 
La tercera diada va ser el passat dia 26 a 
Tarragona, en motiu de l’11è aniversari 
dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. 
Els castells que vam descarregar van ser 
el 3de6, el 2de6, el 3de6 amb agulla, el 
segon pilar de cinc de la temporada i dos 
pilars de quatre de comiat. Les properes 

diades i activitats on ens podreu trobar 
són les següents: el 8 de juny a la XIV 
Trobada de Botafocs de Castelló de la 
Plana, el 15 de juny a les 19:00h. a la sala 
de plens de l’Ajuntament a la taula rodo-
na “Tornar a començar: l’experiència 
de quatre colles reorganitzades”, amb 
la participació de Joan Vallès (Minyons 
de l’Arboç), Santi Terraza (C.J.C.Sitges), 
Martí Fuguet (Xiquets d’Alcover) i Joan 
Albert Blanch (Castellers d’Altafulla) i el 
24 de juny a la Diada de Sant Joan de 
Torredembarra.•

 
Castellers d’Altafulla

 Homenatge a la nostra amiga i companya Petry

La vida és imprevisible, la teva pèrdua ens fa recordar l’important que és viure amb 
intensitat i alegria, com tu has fet. Ens quedem amb inesborrables records de la teva 
persona. Trobarem molt a faltar la teva presència, però sempre estaràs amb nosal-
tres en el pensament i els nostres cors. En l’últim adéu a la nostra estimada amiga i 
companya us demanem la tingueu present en les vostres oracions. •

les sòcies de l’ateneu

Sortida per terres aragoneses i castellanes

El Centre d’Estudis d’Altafulla ha rea-
litzat la que ja es considera tradicional 
sortida del mes de maig. Els dies 4 i 5 
de maig, per terres aragoneses i caste-
llanes, vam anar a visitar el monestir  
cistercenc de Veruela, a peu del massís 
del Moncayo (2.314,30 m), la ciutat de 
Tarazona —la catedral, oberta després 
de molts anys de restauració, el call jueu, 
ajuntament d’arquitectura sorprenent 
(segle XVl), l’església de Sta. Magdalena, 
l’antiga plaça de bous octogonal forma-
da per 32 cases— i Sòria. El primer con-

tacte amb la seva gent va ser l’animació 
jove i no tan jove de la cèntrica zona de 
tasques. La visita a la ciutat recordant de 
tant en tant versos d’Antonio Machado 
va acabar amb les visites al Monestir de 
San Juan del Duero (segle Xll, romànic), 
l’Ermita de San Saturio (segle XVll, bar-
roc) i a Garray, les ruïnes de la població 
celtibera de Numància (desapareguda al 
segle lV d. C.) Hi van anar 48 participants 
de totes les edats, des dels 8 als 80 anys, 
que van gaudir de dos dies interessants 
i relaxats. • Centre d’Estudis d’Altafulla
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Xerrada sobre novel·la negra a la Biblioteca d’Altafulla

Dissabte 13 d’abril va tenir lloc la xerra-
da i col·loqui organitzada pel Club de 
Lectura de Novel·la Negra de la Biblio-
teca d’Altafulla que va comptar amb la 
presència de l’escriptor Jordi Ledesma, 
autor de “Narcolèpsia” i Jordi Canal, 
director de la biblioteca La Bòbila, espe-
cialitzada en novel·la negra. Va ser pre-
sentada per la dinamitzadora del grup 
de lectura Marisa Méndez-Vigo. “Narco-
lèpsia” és la primera novel·la de l’autor 
de Cambrils, establert a Montroig del 
Camp, i ha estat objecte de lectura al 
Club. Relata l’ascens i... ¿declivi? d’un 
noi del carrer, Julio “el Perla”, criat a 
la Barcelona preolímpica que comença 
a “trapichear” amb haixix a la Barcelo-
neta i acaba convertint-se en un narco-
traficant multinacional. La trobada va 
permetre als assistents gaudir amb l’ex-
plicació de Jordi Canal sobre la novel·la 
negra en general, la seva evolució, les 
tendències actuals i les perspectives de 
futur. Alhora va permetre conèixer de 
la mà de Jordi Ledesma el treball a què 
ha de fer front un escriptor novell per 
escriure i publicar la primera novel·la, 
la tasca de documentació, la feina d’es-

criure, la cerca d’editorials... Totes elles, 
qüestions en les que difícilment poden 
tenir accés els lectors que es limiten 
a comprar un llibre i que a la majoria 
d’ocasions –sobretot quan un llibre ha 
agradat- es té interès en conèixer. Els 
participants al col·loqui van interrogar 
a l’escriptor —al mes pur estil novel·la 
negra— sobre les fonts que l’han portat 
a conèixer i descriure tant detallada-
ment el món de la droga a Barcelona, 
al Marroc i a Llatinoamèrica. En aquest 
sentit, algú havia pensat que inclús podia 
haver format part d’aquest entorn, per 
l’excel·lent descripció que ofereix tant 
dels diferents tipus de droga, com de la 
importació d’aquestes, dels mecanismes 
de distribució i venda i dels codis de 
conducta dels traficants. Es va fer notar 
a l’autor que manipulava els lectors 
fent-los posar de part del protagonista 
que, amb el seu particular codi ètic, fa 
de la comissió de fets delictius el seu 
“modus vivendi”. Jordi Ledesma va con-
testar que  això és el que pretenia, sent 
una tècnica habitual en aquest tipus 
de gènere que el lector es posi de part 
del protagonista, ja sigui del lladre que 

organitza el gran robatori com del con-
demnat que vol preparar la fugida de 
la presó, passant pel traficant com Julio 
“el Perla”. En finalitzar el col·loqui Jordi 
Ledesma va signar llibres als més de vint-
i-cinc assistents que ho van demanar.•

 
luis Belestá segura

Club de Lectura de Novel·la Negra
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Altafulla continuarà participant amb la Biennal Uruguai-Catalunya

El cicle de concerts Biennal Uruguai-Catalunya ha 
portat músics de primer nivell de l’Amèrica Llatina 
a Altafulla. Al llarg de tres diumenges han actuat 
al municipi Federico Graña y los Prolijos, el grup 
de percussió mitjançant objectes quotidians Lata-
sónica i la cantant Julieta Rada, que va presentar 
els temes del seu darrer treball, un disc titulat 
“Afrozen”. La Biennal és un projecte que ha durat 
2 anys i que ha suposat un intercanvi entre artistes 
de Catalunya i de l’Uruguai. L’any passat van ser 
els catalans qui van visitar Montevideo i enguany 
els músics uruguaians han actuat al nostre país. 
Tot i que la Biennal ha arribat a la seva fi aquest 
mes de maig, des de l’Ajuntament d’Altafulla hi ha 
la voluntat de continuar participant amb aquesta 
iniciativa i fins i tot portar artistes locals a l’Amè-
rica Llatina. L’Altafulla Música Biennal ha permès 
gaudir d’artistes de talla internacional i situar 
Altafulla a l’alçada de grans ciutats com Barcelona 
i L’Hospitalet. Tot i que el concert del primer cap 
de setmana es va haver de traslladar a La Violeta, a 
causa de la pluja, el balanç d’espectadors ha estat 
més que satisfactori. • / Foto: Albert Jansà

Tarraco Viva passada per aigua a Altafulla

El festival Tarraco Viva, de reconstrucció històrica romana 
de Tarragona, ha tornat a ser protagonista un any més a les 
agendes festives i culturals de tots els altafullencs. El dissab-
te 18 de maig el grup Nemesis ARQ va representar al Parc 
Voramar una cerimònia romana d’obertura del mar, que 
els romans realitzaven a la primavera. Es tractava d’un acte 
mitjançant el qual celebraven l’inici de l’any mariner i de la 
feina dels pescadors. Consistia en una processó en què es 
venerava Isis, la deessa mare egípcia. Una tradició que, com 
van defensar els responsables de la companyia que actuava, 
s’ha mantingut, tot i que en altres formes, fins als nostres 
dies. A més, aquesta activitat va comptar amb actors i actrius 
del grup de teatre de l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla, 
que van interpretar el paper dels romans en aquest ritual a la 

deessa mare egípcia. L’activitat va comptar amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, entre d’altres 
autoritats. D’altra banda, la pluja que va caure el diumenge 19 de maig a la tarda va impedir la celebració, al mateix lloc, 
d’una xerrada i recreació sobre els espectacles de gladiadors de l’antiga Roma. Portava per títol “El món dels gladiadors”, i 
era la companyia italiana Ars Dimicandi, que habitualment actua a l’amfiteatre de Tarragona en les dates del festival, qui es 
feia càrrec de l’acte. L’organització del festival ja ha anunciat que aquest acte es tornarà a incloure a la programació que l’any 
vinent tindrà lloc a Altafulla. •

El trenet turístic torna aquest estiu

L’Ajuntament d’Altafulla i l’Associació Turística d’Empresa-
ris i Comerciants d’Altafulla (ATECA) han signat un conveni 
que permetrà recuperar el servei de transport per a turistes i 
visitants del trenet turístic aquest estiu. El conveni inclou una 
subvenció per part de l’Ajuntament d’Altafulla cap a ATECA 
de 2.500 €, que serviran per finançar la posada en marxa del 
trenet turístic i per l’elaboració d’un plànol comercial on es 
contemplin tots els establiments del municipi. Aquest servei 
estarà en funcionament durant tot el mes d’agost, des del dia 

1 al 31, i recorrerà els carrers i les places principals del Barri 
Marítim, centre del municipi i Vila Closa. El cost total és de 
7.600 euros, un 25% del qual serà finançat per l’Ajuntament. 
El preu del tiquet per un viatge s’establirà en els 2,5 €. Pel que 
fa a l’elaboració del plànol comercial, la regidoria de Comerç 
hi participa en un 30% del cost. Tant ATECA com l’Ajuntament 
d’Altafulla han mostrat la seva satisfacció a l’hora de sumar 
esforços per tal de dinamitzar el teixit comercial de la vila en 
un context econòmic difícil com el que es viu.

Breus



 

COM PODEM EVITAR I POSAR FI AL RESTRENYIMENT?

Hàbits alimentaris:
- Evitar el sobreprès i l’obesitat, ja que afavoreixen l’alentiment de la mobilitat
del budell, dificulten el buidat rectal i augmenten el risc d’hemorroides.
- Augmentar l’ingesta d’aliments rics en fibra que ajuden a retenir aigua que
estova les femtes i fa que aquestes siguin més fluides i voluminoses.
- Prendre diàriament bifidus que ajuden a regular el trànsit intestinal i reduir la
sensació d’inflor.
- Evitar el consum excessiu d’aliments astringents com formatges curats,
xocolata, arròs, pastanaga...etc.
- Beure entre 1 i 2 litres de líquids (aigua, sucs, caldos de verdures...) per a que la
deshidratació provoca restrenyiment.
- Menjar a hores regulars i mastegar correctament els aliments.
- Evitar àpats abundants de difícil digestió.

Hàbits saludables: 
No resistir-se al desig de defecar. Si durant 4 o 5 dies s’ignora el
desig de defecar s’acaba suprimint el reflex intestinal de buidat rectal i pot aparèixer el
restrenyiment.
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90 anys són per celebrar-ho amb una festa grossa!

L’exposició-museu del C.E. Altafulla va ser, i està sent, tot un 
èxit de participació! Malgrat que la pluja va esguerrar les 
activitats musicals i frenar una major afluència d’altafullencs, 
la jornada va transcórrer amb l’alegria de veure col·laborar a 
tantes entitats del nostre embruixat poble. L’impressionant 
museu va ser visitat per més d’un centenar de persones, i tant 
vilatans com famílies van poder gaudir d’un dia d’activitats de 
tots colors! Actuació dels Castellers, l’Associació Sardanista, 
la Coral Nous Rebrots... i per inclemències del temps ens vam 
quedar sense les esperades actuacions dels Grallers, el Ball de 
Bastons i els concerts dels grups Némesis i The Lost Elephant 
of Mars. DJ Kozy va amenitzar el final de festa, on la secció 
femenina va poder celebrar merescudament el Campionat 
de Lliga assolit l’anterior cap de setmana. Com a President 
del C.E. Altafulla aprofito l’avinentesa per agrair i demanar 
disculpes a la coral Nous Rebrots, que tot i la seva fantàstica 
actuació es van sentir decebuts per la falta de públic i per 
l’absència de la meva persona en aquells instants. Demanant 
comprensió, doncs, a banda de President també sóc educador 
de l’Escola de Futbol, present i futur del Club, i cal remarcar 
el goig i el respecte amb què els nois i noies realitzaven les 

activitats programades tot gaudint de l’harmonia i els acords 
que ens arribaven de la seva gran actuació. De tot se n’aprèn. 
Amunt Altafulla! I per molts anys! •

francesc juliÀ

President del Centre d’Esports Altafulla

I Diada del Club Bàsquet Altafulla

La diada del passat dissabte 25 de maig ha estat tot un èxit de 
participació. Hi ha participat un total de 300 jugadors i juga-
dores, d’edats compreses entre els 5 i els 13 anys, i un total de 
24 equips, 15 de convidats: Sant Pau i Carmelites, dos equips, 
Reus Deportiu, AB Vendrell, Sagrat Cor, CB Llorenç, La Por-
talada, Mare Nostrum, Pràctiques, Puigcerver, CB Morell, CB 
Cantaires i La Pobla de Mafumet. Els 15 partits del matí, alguns 
de lliga, s’han jugat a les pistes de l’escola del Roquissar i del 
pavelló municipal. En acabar, tots els participants s’han endut 
una bossa amb obsequis i la nova gorra del Club! Després, un 
moment de relaxació per dinar. Al dinar de germanor hi han 
assistit unes 150 persones, entre jugadors, família i amics. I 
després, tarda de gresca! La festa va començar amb la grava-
ció d’un Harlem Shake. Disfresses, ball i bogeria absoluta. El 
partit dels veterans del Club contra un combinat del Sagrat 
Cor i pares —en molt bona forma— i concursos de triples, tirs 
lliures, KO i Two Ball. I repartiment, un altre cop, d’obsequis. 
En acabar, tots cansats cap a casa, però alhora molt contents 
i emocionats pel desenvolupament de tota la Diada. Des 
d’aquestes línies volem agrair la col·laboració de tots el volun-
taris i de l’Ajuntament d’Altafulla, l’escola El Roquissar, MCB 
Cinemes d’Altafulla, Planeta Màgic, Granja Sant Francesc, Port 

de Tarragona, La Caixa, Club Futbol Sala Altafulla i Altafulla 
Ràdio. I també la participació de totes les famílies de l’entitat 
que han fet possible que aquesta segona temporada del Club 
hagi estat tan magnífica. •

Club Bàsquet Altafulla

Entrenament d’estiu

Amb l’arribada de la calor i l’allargament del dia els Atletes 
d’Altafulla anem a entrenar al Bosc de la Marquesa, aprofitant 
les condicions acollidores de la zona forestal: protecció del Sol 
(gràcies als arbres), aire net, superfície més tova, bellesa del 
paisatge, etc. Per si us hi voleu afegir, sapigueu que quedem 
a l’aparcament de la platja de la Móra, a la part més allunya-
da d’aquesta platja. Ens hi trobarem cada dimarts a les 7 de 
la tarda. Com ja sabeu, tothom hi és benvingut. Respecte als 
resultats vull dir-vos que en Tito Griñant ha aconseguit la victò-

ria en la seva categoria, en decatló, al Campionat de Catalunya 
(amb rècord inclòs), i en Miquel Sánchez ha estat segon, en la 
seva categoria, a la cursa de Montbrió. •

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla - www.atletesaltafulla.com
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Taller de creació i improvisació musical

El passat 30 d’abril, 1, 2, 3 i 4 de maig l’Escola Municipal de 
Música d’Altafulla va organitzar un taller de creació i impro-
visació musical a càrrec d’Adolfo Reisin, director, compositor 
i pedagog. Segons Adolfo Reisin, “es tracta d’un taller que 
va des de l’experimentació a la creació, és com un espectacle 
d’una obra que encara no ha nascut. Els concerts de creació 
pura, sense partitura, són una experiència genial. Un músic 
no treballa com un robot, sinó amb el seu cos; és un ballarí. 
Tota la seva gestàltica expressa el seu món emocional. És 
una improvisació grupal, col·lectiva. La persona que diri-
geix el grup es comunica amb la resta dels músics i realitza 
l’obra. El públic assistirà a un fenomen nou com és el fet del 
naixement d’una obra musical. En aquest cas l’obra neix i es 
desenvolupa sense que ningú sàpiga què passarà en el minut 
següent.” El taller es desenvolupava en quatre temps: el pri-
mer dia vam experimentar amb la veu; el segon dia hi vam 
incorporar alguns instruments de percussió i els barrejàvem 
amb la veu i la dansa; el tercer dia tots els alumnes i els pro-
fessors vam improvisar amb l’instrument, amb el cos i amb 
la veu, i el quart dia va ser màgic: vam fer un concert al pati 
de l’Escola. Impressionant. Semblava que tots tinguéssim la 
partitura! Realment t’adones que poc a poc vas entenent 
l’obra que anem creant tots junts. És molt necessari el treball 
previ d’almenys dues de les primeres sessions per entendre 
el procés creatiu, objectiu del taller. El dimecres 1 de maig, 
el Sr. Adolfo Reisin va fer una conferència il·lustrada amb 
vídeos d’una experiència similar amb professionals de la 
música. Ens va explicar amb detall tota la seva pedagogia al 
respecte, afirmant que “és molt interessant per a l’evolució 

de tots els alumnes a l’hora d’avançar en el domini de l’ins-
trument, resolent problemes tècnics i expressius, gràcies a 
les dificultats que sorgeixen de la seva pròpia creativitat”. 
En aquest taller hi van participar gairebé tots els professors i 
una vintena de nens i nenes de l’escola. •

núria riaMBau

Professora i directora de l’Escola de Música
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Altafulla, en plena forma
Fèlix Alonso # AlternAtivA AltAFullA – entesA

El desplaçament que vaig fer fa unes setmanes 
a Madrid i les negociacions per reposar la sorra 
de la platja han estat decisives perquè a data 
d’avui Botigues de Mar recuperi l’espectacu-
laritat que  caracteritza la zona. Amb aquesta 
fita també s’ha pogut fer una esplèndida pro-
moció turística en  difondre una bona imatge 
d’Altafulla a tot arreu de l’Estat i en especial 
al programa dels Matins de TV3, que durant 7 
minuts en “prime time” ha mostrat un paisatge 
a centenars de milers de catalans, alguns d’ells 
preguntant-se com era possible que encara no 
coneguessin aquesta vila? Altafulla també ha 
estat protagonista positiva per ser l‘única pobla-
ció de les examinades que treu un notable en un 

estudi del RACC sobre la conversió de les Nacio-
nals en travesseres o l’acord arribat amb Tarra-
gona per delimitar el terme. Notícies, totes elles, 
producte de l’esforç i que fan d’Altafulla un 
referent que molta gent ja comença a retenir en 
el seu disc dur. Feina que des del Govern volem 
continuar impulsant per fer l’Altafulla oberta 
del nostre programa, pensada per les persones i 
els valors culturals i decantada més cap els valors 
de l’ètica republicana d’allò públic, abans que 
pels interessos privats d’uns pocs. Ara, en uns 
dies, tindrem l’oportunitat de ser de nou pro-
tagonistes amb totes les activitats d’estiu, com 
la Nit de les Bruixes però també amb novetats. 
Si ja al maig teníem els concerts de la biennal 

Catalunya-Uruguai, al juny, el 22 i 23, tindrem 
la celebració del Campionat d’Espanya de Triat-
ló que pot ser una mena de postal pel conjunt 
del país, ja que s’oferirà un ampli reportatge 
a Teledeporte amb redifusions posteriors. Un 
esdeveniment que poques ciutats poden lluir i 
on pretenem millorar a les anteriors seus de A 
Corunya i Madrid. El paisatge ja el tenim, ara 
queda greixar la maquinària organitzativa i que 
uns 200 voluntaris, tots els cossos policials i el 
caliu de la nostra gent faci que els 1.300 espor-
tistes i les seves famílies recordin Altafulla en el 
cor. Un repte que precisa de la col·laboració de 
tothom per fer d’Altafulla un poble sense com-
plexos i que s’engrandeix amb els reptes. •••

Amb l’arribada d’aquest mes de juny, el dia 
14 concretament, ja farà 2 anys que els i les 
independentistes estem al Govern del poble. 
La meva sensació és que ha passat molt ràpid 
el temps, que s’està fent molta de la feina que 
portàvem al programa electoral (fer i aprovar 
la revisió de l’IBI, posar la construcció de la 
3a Fase de Marquès de Tamarit en marxa, un 
calendari de festes amb més activitats i de 
més qualitat...), però al mateix temps hi han 
coses que es queden pel camí: no sempre es 
pot arribar a tot arreu, ja sigui per qüestió de 
temps o per la incapacitat econòmica. A més, 
hi han moltes tasques que no sempre es veuen 

al carrer, un clar exemple és la delimitació del 
terme d’Altafulla i Tarragona que hem acordat 
recentment amb el nostres veïns de la capital i 
que hi hem dedicat molt de temps. Durant el 
mes de maig s’han treballat diversos aspectes 
que de ben segur que milloren la imatge del 
nostre poble: 4 llargues reunions per redefinir 
el Pla de Senyalització on hi va participar tot-
hom que va voler (i que veurem els seus fruits 
aquest juny), l’asfalt d’alguns carrers (tan espe-
rat a Carrer del Mar) o la connexió amb vorera 
d’Alcalde Pijuan amb l’estació de tren. Allò que 
altres governants deien que volien fer, farien i 
finalment no van fer, aquest Govern de “rojos i 

separatistes” ho està portant a terme. I ho fem 
ara, no d’aquí 2 anys, quan estiguem a les por-
tes d’unes eleccions municipals. Esperem que al 
2015 ja siguem independents i la candidatura 
que vaig tenir l’honor d’encapçalar ja no ens 
hàgim de definir com “els i les independentis-
tes”, senzillament com a gent del poble que 
treballa per Altafulla, tenint més en compte 
quin projecte col·lectiu de vila volem que no 
pas qui és el candidat de torn a Alcalde. Els 
regidors passem, però el que queda és la feina 
feta, i en això pensem els regidors i membres 
de Solidaritat d’Altafulla. •••

Sempre queda la feina feta 
Jordi MolinerA # solidAritAt CAtAlAnA per lA independènCiA 

Fa poc més de tres mesos que em vaig incorpo-
rar a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Al-
tafulla, representant CiU, després d’un temps 
a l’oposició que em va permetre visualitzar 
necessitats en les àrees de què m’he fet càrrec, 
Comerç, Consum i Transport. En aquest breu 
període de temps hem reactivat les relacions 
amb ATECA i amb diversos col·lectius de comer-
ciants, i això ha permès reprendre acords com 
el conveni que ajudarà a l’Associació a oferir el 
servei de trenet turístic del què podran gaudir 
tant els estiuejants com els vilatans d’Altafu-
lla i que ajudarà a dinamitzar el comerç i la 
mobilitat, després d’un any sense aquest servei. 
També hem treballat plegats amb altres àrees 
de l’Ajuntament i altres administracions per 

accelerar la recuperació de la platja i permetre 
que els establiments de restauració puguin 
posar en servei les terrasses d’estiu damunt 
la sorra. Menció a part mereix el treball que 
estem fent conjuntament amb els restaurants 
d’Altafulla per preparar unes jornades gastro-
nòmiques de tardor que esperem que siguin 
més atractives i profitoses que mai, i de les que 
us n’informarem aviat, però que segur que 
agradaran a tothom. Quant a consum, destaco 
la posada en marxa d’una finestra d’atenció 
al consumidor, per atendre i recollir queixes, 
propostes o suggeriments respecte a comerços 
o empreses que donen servei als altafullencs; 
suggeriments i/o queixes que ens comprome-
tem a traslladar al prestador del servei i mirar 

que tinguin solució. Respecte al transport de 
viatgers, a part de les reunions mantingudes 
amb totes les empreses d’autobusos que donen 
servei a Altafulla, en les que hem recollit les 
seves necessitats i hem traslladat les nostres, 
vull destacar la posada en marxa, propera-
ment, del servei de megafonia i senyalització 
a l’estació de tren d’Altafulla amb el compro-
mís d’ADIF i també l’acord amb RENFE per a 
la instal·lació d’una màquina expenedora de 
bitllets. Són tasques del dia a dia, necessitats 
dels comerços i dels seus clients, necessitats dels 
altafullencs, que des de CiU estem convençuts 
que només es poden tirar endavant treballant 
com estem fent, per això ens hem compromès 
a fer-ho i per això ho fem. •••

CiU treballa per Altafulla des del Govern
pere GoMés i Miquel # ConverGènCiA i unió

Los errores los paga el ciudadano
Grup MuniCipAl del pArtit populAr d’AltAFullA

Lo dijimos en el pleno y lo volvemos a repetir: 
el gobierno municipal se está equivocando, y, 
aunque de cara a la galería la imagen pueda 
parecer satisfactoria, ES UN ERROR SUBIR IMPU-
ESTOS Y TASAS EN SITUACIÓN DE SUPERAVIT, 
para gastar alegremente los recursos de los ciu-

dadanos a fin de generar una falsa sensación de 
bonanza y de efectividad en su tarea.
Lamentablemente, este gobierno municipal no 
aprende, ni de su anterior experiencia, ni de la 
experiencia a nivel nacional, donde un gobierno 
de tendencia similar al de Altafulla, fue incapaz 

de cambiar de modelo económico y así evitar en 
gran parte la dramática situación que vivimos. 
Y es que, eso pasa cuando se trata al ciudadano 
como si fuera bobo, cuando preocupa más lo 
que pueda pasar de cara a las próximas muni-
cipales, cuando en lugar de gestores, tenemos 
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VII Trobada dels més petits
El passat 11 de maig es va fer la VII Trobada 
dels més petits amb les Escoles Municipals de 
Música de Torredembarra i Altafulla i l’Escola 
de Música del Centre de Lectura de Reus, 
aprofitant la commemoració del 20è aniversa-
ri de la nostra escola. Va ser un dia esplèndid, 
des de bon matí fins a les 17.30h., quan vam 
fer el concert a La Violeta. Va haver-hi moltes 
sorpreses per als nens i nenes de quatre i cinc 
anys, que ressaltaven el conte titulat “Pepito 

i l’Escola de Música”, escrit per a l’ocasió per 
l’altafullenca Pepi Miró, on s’explica la histò-
ria de l’Escola Municipal de Música d’Altafulla. 
Els petits cantaires van gaudir del poble fent 
danses a la plaça Martí Royo, dinant al Parc 
del Comunidó i pintant i berenant al pati de 
l’Escola de Música. Trobem molt importants 
i necessàries aquestes trobades per als nens 
i nenes, ja que els estimula a cantar i a fer 
música de manera més natural. Així mateix, 

agraïm a l’Ajuntament d’Altafulla la seva col-
laboració, per donar tanta importància a la 
bona educació musical dels més petits. Volem 
donar les gràcies especialment a la Pepi Miró 
i als alumnes que van llegir el conte durant 
el concert: la Cèlia Vidal, el Víctor Padilla, el 
Martín Garrido i el Bruno Rull. •

Antònia Coscojuela
Professora de l’Escola de Música 

Fòrum

La Coral i el 90è aniversari del C. E. Altafulla
Som a l’Era del Senyor a prop de la una del 
migdia. La Coral d’Altafulla és la primera 
vegada que cantarà l’himne de l’equip de 
futbol d’Altafulla. El Centre d’Esports celebra 
el 90è aniversari i hem estat convidats a parti-
cipar-hi. Ens hem contagiat amb l’entusiasme 
de jugadors, Junta Directiva, aficionats, simpa-
titzants i amics del Centre d’Esports. La Coral 

compleix el compromís i canta emocionada 
davant d’un públic escàs: amb l’absència dels 
protagonistes d’aquesta festa. Els jugadors 
no han comparegut, els membres de la Junta 
tampoc hi són, el President juga amb la mai-
nada a l’altra banda del carrer. Una vegada 
finalitzada la nostra cantada (inclòs l’himne 
de l’equip de futbol) el sentiment és unànime. 

Estem decebuts. El Centre d’Esports ens va 
convocar per compartir el seu aniversari i ens 
van deixar sols. Gràcies a totes aquelles perso-
nes que ens van acompanyar i van compartir 
amb nosaltres aquella cantada. •

lA JuntA direCtivA de lA CorAl nous rebrots

Carrer Manuel Berges
Sabeu on és? Altafulla platja. Que també 
paguem tots els impostos. Hi ha una parcel·la 
sense edificar que temps enrere era un veri-
table femer. Ara està mes o menys neta. 
Però en un racó tocant a la vorera i també a 

l’altra banda de carrer, zona verda pública, 
hi ha una quantitat de porqueria que fins i 
tot em fa vergonya de viure en aquest carrer. 
Hi ha de tot!!! No es tan difícil netejar-ho i 
mantenir mínimament neta la nostra pobla-

ció. A veure si aquest escrit serveix d’alguna 
cosa. •

Josep puiG

profesionales de la política, o que aspiran a 
serlo; así que, cuando vaya ud. por la calle y 
vea grandes obras, cacharritos eléctricos de 
3.000 euros, o “alegres” bandas de música, 
disfrute mientras pueda, y piense que, eso sale 
de nuestros bolsillos y en la incongruencia que 
supone que un gobierno que se autodenomina 
social y solidario se gaste el dinero de la gente 
en satisfacer sus egos y sus modelos de pueblo,  
y sean incapaces de satisfacer las mínimas nece-

sidades de algún vecino, que ante la demanda 
de ayuda, recibió una invitación a abandonar el 
municipio. El actual, se encontró  las arcas sane-
adas gracias a los esfuerzos de un gobierno del 
cual participamos, y cuyos integrantes fueron 
capaces de dejar al lado sus diferencias ideológi-
cas poniéndose a trabajar por el bien común de 
Altafulla, y tan bien lo hicieron, que ahora, todo 
eso que vemos por la calle, toda esa Altafulla 
que parece vivir de espalda a la crisis, es fruto 

de los esfuerzos de todos nosotros, esfuerzos 
que deberían haber sido reconocidos en forma 
de bajada, o como mínimo, de congelación de 
impuestos y tasas, tal y como pedimos, ante la 
reciente subida del agua, nada menos que un 
3,4%, porque en la coyuntura  actual, ES UN 
ERROR SUBIR IMPUESTOS Y TASAS EN SITUACI-
ÓN DE SUPERAVIT, pero como todos sabemos, 
lamentablemente, esos errores no los pagan los 
que los cometen, sino el pueblo. •••

Això és el que li van dir al nostre alcalde quan va 
anar a Madrid. Però la veritat és que no esperà-
vem més de Madrid, les seues raons tenen. Dis-
culpeu el titular i la ironia del comentari, però 
és que avui la meva intenció no era parlar del 
ple municipal, avui tenia ganes de felicitar (tret 
d’algunes petites crítiques) la tasca del govern, 
sobretot pel que fa al triatló. Encara que no 
sabem res del com i l’on, estem d’acord en què 
posa una vegada més el nom d’Altafulla al 
capdavant de les iniciatives. Felicitats Govern, si 
Déu vol aviat sabrem el com i l’on. Ja ho he fet, 
ja els he felicitat. Jo volia continuar felicitant, 
però tot de sobte cau a les meues mans el full 
dominical d’AA; amics, l’heu llegit? Segur que 
sí. Us recomano que el guardeu com si fos la 

capa de sant Martí, és molt bo. Si no fos per-
què sé que tots ells són agnòstics, jo diria que 
després dels apòstols venen ells a l’hora de fer 
miracles. Ara resultarà que mai s’ha posat sorra 
a la platja. Sempre s’ha fet, més sorra i més 
aviat. La Nit de Bruixes es fa cada any. Els límits 
d’Altafulla només calia anar a Google Maps 
i ja sabíem quins eren, una altra cosa és que 
ara i a instancies de la Generalitat es modifi-
quin d’acord amb les barreres arquitectòniques 
actuals. “El RACC titlla d’exemplar la integració 
urbana feta al Marquès de Tamarit.” I un dia 
després vostès passen pel ple una modificació 
urbanística a la mateixa avinguda, tot perquè 
ho han aprovat vuitanta persones al Consell 
de Participació. Mentrestant el Sr. Alcalde mai 

per “ripio” per sortir a la tele, encara que sigui 
aprofitat la desgràcia del temporal. “Ladran 
por lo cual cabalgamos”. L’aigua torna a pujar, 
ja sabem que es un bé escàs. Però també s’ha 
apujat l’IBI, i totes les taxes i impostos. De tot 
això no vanaglorien. Senyors del Govern, tot 
això també son FETS, PER QUÈ NO ELS PUBLI-
QUEM I ES VANAGLORIEN? I l’ultima perla, dei-
xen pendent (?) el centre lúdic de Les Bruixes; 
però... senyors del Govern, és que vostès no 
hi eren a l’últim ple municipal? El sr. Alcalde 
ho va deixar molt clar, no farà res per evitar 
l’eliminació del centre lúdic. Ell va dir molt clar 
que el govern té un full de ruta. Aquet no és 
altre que fer un mercat per la dona. DONDE 
VAS TRISTE DE TI. •••

¿Dónde vas Alfonso Doce!
Josep MAriA pérez roiGer # independents d’AltAFullA ideAl
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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 Calidoscopi 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)

Mans al pilar (r)
L’espai obert

14
Notícies en xarxa, edició migdia

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

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
Protecció civil 648 14 57 56

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a dijous: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

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

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

Servei de transport per a la gent gran

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

reGidoriA d’ACCió soCiAl i CiutAdAniA

ANADA

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

10,25 Carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes

11,10 Carrer de la Bassa

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

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

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

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

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

Telèfons i adreces (

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

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

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
01/02 juny:   S. DOMINGO
03/09 juny:  A. ARASA
10/16 juny:  S. DOMINGO
17/23 juny:  A. ARASA
24/30 juny :  S. DOMINGO

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

Temperatura màxima 28º dia 7

Temperatura mínima 7º dies 2 i 17

Pluja màxima 24 litres/m2 dia 15

Mitjana mensual temp. màx. 21,6

Mitjana mensual temp. mín. 10,4º

Total pluja recollida 38,5 litres/m2

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

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




