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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’Ajuntament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la
Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a
altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al
web www.altafullaradio.com

Ja us podeu anunciar a

Plaça del Pou

Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · comercial@altafullaradio.com
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Editorial
Trens i educació
La temporalitat del tercer fil ferroviari no significarà una
reducció dels combois per a passatgers. Això vol dir que tots
els trens de mitjana distància continuaran passant i aturant-se
a l’estació d’Altafulla-Tamarit. És un dels compromisos que ha
garantit el Ministeri de Foment després que l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i el primer tinent d’Alcalde, Jordi Molinera,
mantinguessin una reunió a Madrid el passar 23 de juliol
amb el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño. El
mateix Niño s’ha compromès a què l’Ajuntament d’Altafulla
sigui partícip també de proposar millores en el projecte que
podrien afectar, per exemple, l’apartador de combois previst
per Altafulla, així com la instal·lació de pantalles acústiques
que disminueixin el soroll del pas dels trens, si no ho fan les
noves travesseres que s’hi posaran per part de Foment. Per
tot això, Altafulla s’ha de felicitar. Perquè el tercer fil no
perjudicarà el notable nombre d’usuaris que agafen el tren
a Altafulla. En la vessant educativa, també s’ha vist la llum al
final del túnel. I és que el municipi d’Altafulla acollirà per al
curs vinent un curs de jardineria i vivers, que s’emmarquen
dins els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI),
un objectiu perseguia la direcció de l’Institut d’Altafulla i la
regidoria d’Educació que encapçala l’edil Eva Martínez. Els
PQPI s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de
l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el
títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).
Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre
de l’any d’inici del programa. La finalitat d’aquests programes
és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti
la incorporació al món laboral o la continuïtat de l’itinerari
formatiu, especialment en la formació professional específica
de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. Els programes també donen opció, als joves que ho desitgin, de fer una
formació complementària per tal d’obtenir el títol de graduat en ESO. Altafulla inverteix una vegada més en Educació!
També ens n’hem d’enorgullir.

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

(màxim 2.000 caràcters, nom i cognoms i DNI)

nousilva@telefonica.net • altafullaradio@altafullaradio.com

www.altafulla.cat
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Territori

Tots els trens de mitjana distància seguiran aturant-se a Altafulla
pas i aturada de trens de passatgers. El Ministeri de Foment
licitarà a finals d’any un intercanviador a l’estació de Tarragona que convertirà l’ample de via europeu a l’ample de via
ibèric o convencional, i estudia la reobertura de la línia Camp
de Tarragona-Roda per a mercaderies, una petició que han
demanat tots els grups municipals representants en el Ple d’Altafulla. El secretari general d’Infraestructures del Ministeri de
Foment també s’ha compromès a instal·lar, amb la implantació
del “tercer fil”, uns nous mecanismes que contribuiran a una
reducció de l’impacte acústic. Manuel Niño ha assegurat també
que, en cas contrari, es podria instal·lar pantalles acústiques
per reduir encara més el soroll. Malgrat tot, des de Foment no
s’ha concretat la durada de la temporalitat del projecte ferroviari, que ja se sap que serà provisional.
D’altra banda, en aquesta mateixa reunió, Foment va
obrir la porta a l’Ajuntament d’Altafulla perquè participi en
l’estudi del futur apartador o via auxiliar que afecta l’estació
d’Altafulla-Tamarit en una nova trobada que tindrà lloc cap a
l’octubre a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.
En aquesta trobada, també es contemplarà des del Ministeri
de Foment les millores que pugui proposar el consistori altafullenc en relació a aquesta via auxiliar, a la temporalitat del
projecte del tercer fil o a la reducció de l’impacte acústic,
entre d’altres aspectes.

Satisfacció al consistori d’Altafulla després que el Ministeri de
Foment hagi garantit que tots els trens de mitjana distància
seguiran fent parada al municipi amb el “tercer fil”. L’alcalde,
Fèlix Alonso, i el primer tinent d’alcalde, Jordi Molinera, es van
reunir el passat 23 de juliol a Madrid amb el secretari general
d’Infraestructures, Manuel Niño, el qual ha afirmat que el
transport de mercaderies no comportarà cap disminució del

Compromís de retirar el recurs administratiu
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha explicat que si tots
aquests compromisos es compleixen, el Ple Municipal retirarà
el recurs administratiu que va presentar fa més d’un mes per
declarar nul el projecte i les obres del “tercer fil”. El consistori
altafullenc ha estat l’únic de la demarcació de Tarragona que
ha presentat aquest recurs, ja que finalment l’Ajuntament de
Tarragona no s’hi va sumar, tot i oposar-se a què el tercer fil
sigui una obra definitiva, tal i com reclamava l’Associació de
Càmpings de Tarragona. •

Reconeixement a la renaturalització de la platja de la Roca del Gaià
Ecologistes en Acció va fer entrega el
passat 17 de juliol d’un diploma de
reconeixement a les tasques de renaturalització que els ajuntaments d’Altafulla i Tarragona i l’Associació Mediambiental La Sínia van desenvolupar
a la zona de la desembocadura del riu
Gaià, en el marc de la quarta edició dels
guardons “Platges Verges”. L’entitat
conservacionista ho va reconèixer pel
treball desenvolupat per totes tres parts
en aquest espai, conjuntament amb un
tram de la platja d’Altafulla, davant de
la zona humida del Vinyet. Les dues
platges, que visualment estan separades per la Roca de Gaià i socialment són
dos realitats diferents, ambientalment,
formen part de la plana de Tamarit i de
l’antiga desembocadura del riu Gaià.
Tot aquest espai està situat al municipi
de Tarragona però són zona d’influència d’Altafulla. / Foto: Eloi Nolla, d’Ecologistes en Acció; Montse Castellarnau,
d’Altafulla; Begoña Floria, de Tarragona, i Joan Vives, de la Sínia. / Mauri
Fernández. •
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El ple
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Ple Ordinari 27 de juliol
Altafulla i Torredembarra seguiran compartint
la platja del Canyadell

Aproven una moció en defensa al regidor de
Torredembarra Lluís Suñé

La rotonda del Puntet passarà a mans de Torredembarra i la
platja del Canyadell seguirà compartida amb Altafulla. Pel
que fa a la rotonda, és una decisió que s’ha pres per part
dels dos ajuntaments de comú acord. Pel que fa a la platja
del Canyadell, tal i com va explicar en el passat Ple el regidor
de Territori, Jordi Molinera, la proposta de la Generalitat
de Catalunya era que passés tota a Torredembarra, però de
forma ràpida i consensuada per part de les dues administracions, s’ha acordat que es quedés pràcticament com estava.
Així, la línia fronterera de la muntanya de Vista Alegre farà
de línia divisòria entre Altafulla i la Torre. D’aquesta manera,
el 30% del Canyadell pertany a Altafulla; i el 70%, a Torredembarra.
Molinera també va avançar que ara queda negociar la
delimitació dels termes municipals d’ambdós municipis per
la vessant nord. Aquesta afectaria principalment l’entorn de
l’autopista AP-7 i el polígon industrial de Roques Planes.

Els membres del Ple Municipal d’Altafulla van aprovar una
moció de suport al regidor d’Alternativa Baix Gaià a Torredembarra, Lluís Suñé, per la llibertat d’expressió, que van
presentar els grups del govern (AA, SI i CiU). La proposta va
tenir els vots favorables de tots els regidors dels grups que
formen l’executiu local, i del regidor d’Ideal, Alejandro Francino, mentre que els regidors del Partit Popular, José Antonio
Fernández i Conxita Navarro, s’hi van abstenir. Lluís Suñé
està encausat com a presumpte autor d’un delicte d’ultratge
al poble d’Extremadura.
El regidor torrenc ha estat denunciat pel govern d’aquesta
comunitat autònoma per haver publicat al seu bloc d’Internet
una fotografia extreta de la xarxa on s’ironitzava les balances
fiscals i l’apadrinament d’un nen extremeny, just en el marc
polític quan es van fer públics els números econòmic de les
aportacions i les inversions de cada comunitat autònoma al
conjunt de l’Estat espanyol. Tot i la diferència de posicionaments, tots els grups van coincidir en què aquesta demanda
és “desproporcionada” o “excessiva”, així com el contingut
del fotomuntatge, fet que va provocar la reacció immediata
de Lluís Suñé que va demanar disculpes públiques.

Breus
Sí al Pacte Nacional pel Dret a Decidir

Suport als mitjans de comunicació locals públics

L’Ajuntament d’Altafulla s’ha adherit al Pacte Nacional pel
Dret a Decidir després que ho votés una àmplia majoria
del Ple Municipal. L’adhesió va tenir el suport dels regidors
del govern (AA, SI i CiU) i d’Ideal, a l’oposició, mentre que
els dos regidors del PP hi van votar en contra. D’aquesta
manera, el consistori altafullenc s’afgeix a la majoria dels
partits parlamentaris i a la quarantena d’entitats i associacions que el passat mes de juny van donar suport a aquest
acord perquè la Generalitat faciliti la participació de la
societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta
sobre el futur polític de Catalunya, d’acord amb el principi
bàsic que tothom és necessari per donar suport a l’expressió democràtica del dret a decidir, més enllà de la posició
final que es defensi. Precisament el govern català ha creat
la web dretadecidir.cat perquè entitats, associacions i institucions puguin sumar-se a aquesta iniciativa.

Els tres grups del govern municipal representats en el Ple
(AA, SI i CiU) van votar a favor d’una moció presentada
pel mateix executiu local en defensa dels mitjans de comunicació locals públics. La proposta sorgeix arran que la
Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya
fes arribar aquesta moció als ajuntaments, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya per rebutjar l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL), ja
que, segons la federació, l’ARSAL significa “un retrocés en
matèria de serveis a la ciutadania i pot posar en risc drets
tan importants com el de la informació”. La moció, que
el govern municipal d’Altafulla, la va adaptar al municipi
tenint en compte aquesta publicació “La Plaça del Pou” i
l’emissora municipal Altafulla Ràdio, va rebre els vots en
contra de PP i Ideal, ja que, segons ells, el desenvolupament de l’ARSAL no significa que pugui afectar als mitjans
de comunicació locals públics pròpiament d’Altafulla.

Altafulla s’afegeix a la Via Catalana cap a la
Independència
La majoria del Ple, amb el suport dels tres grups que formen govern, i els vots en contra de PP i del regidor d’Ideal,
Alejandro Francino, va votar a favor que l’Ajuntament
d’Altafulla doni suport a la Via Catalana cap a la Independència el proper 11 de setembre, i que es convertirà en una
cadena humana per tot Catalunya per reivindicar l’Estat
propi. En el cas d’Altafulla, seran unes 3.000 persones les
necessàries per completar els cinc trams de la cadena que
se li ha assignat al municipi i que, a Altafulla, és la secció
local de l’Assemblea Nacional Catalana qui es fa reponsable de l’organització. El regidor de Festes, Jordi Molinera,
ja ha avançat que aquesta activitat, que se celebrarà a la
tarda, no alterarà ni interrumpirà els actes programats per
la festa major La Petita de Sant Antoni.
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Més de 20 places de pàrquing noves
L’Ajuntament d’Altafulla ha habilitat una nova zona
d’aparcament que pot albergar unes 25 places de vehicles
aprop del consistori, a la Vila Closa. Aquest solar es troba a
la cruïlla entre el carrer Comunidor i Coll de Creu. Segons
ha explicat el regidor d’Urbanisme d’Altafulla, Jordi Molinera, s’ha signat un conveni entre l’Ajuntament i els propietaris del solar perquè cedeixin aquest espai a l’Ajuntament per fer-ho possible, sempre i quan els mateixos propietaris no hi vulguin fer cap altra actuació. De moment, ja
s’ha senyalitzat i s’ha adequat l’entrada del pàrquing amb
una rampa per facilitar l’accés dels vehicles. El projecte neix
arran de la demanda d’alguns veïns que reivindicaven un
espai com a zona d’aparcament amb l’objectiu de descongestionar el nucli històric del municipi.
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El ple

L’Ajuntament tanca l’exercici 2012 amb
un superàvit de 70.000 euros

El Ple reprova la comparació del nazisme amb
l’Assemblea Nacional Catalana

El Ple Municipal d’Altafulla va aprovar per unanimitat el
compte general de l’Ajuntament d’Altafulla corresponent
a l’exercici 2012. Tal i com va subratllar el regidor de l’Àrea
Econòmica, Francesc Farré, les xifres demostren la bona salut
de les arques municipals. A tall d’exemple, el consistori altafullenc va tancar el 2012 amb un superàvit de 70.000 euros,
una quantitat de diners que a hores d’ara es desconeix si es
podrà destinar a inversions o a amortització de deute. Pel que
fa al deute viu, se situa en 1.200.000 euros, molt per sota del
romanent de tresoreria de més de dos milions d’euros, que fa
que el percentatge de deute sigui del 16,12%, molt per sota
també de la ràtio legal d’endeutament que, segons la llei
17/2012, de 27 de desembre, se situa en el 75%, i en condicions especials, fins al 110%. També en xifres, baixa la càrrega
financera que passa del 2,62% el 2011, a l’1,88% el 2012.

La majoria dels membres del Ple Municipal d’Altafulla va
aprovar una moció de reprovació a la comparació del nazisme amb entitats democràtiques en relació al comentari que
el Grup Municipal del Partit Popular va escriure fa unes setmanes al seu perfil de Facebook, on comparava un conclau
nazi amb un acte de l’Assemblea Nacional Catalana. La moció
denuncia que “és una ofensa comparar l’Assemblea i els seus
valors amb el nazisme, no només cap a la mateixa Assemblea
sinó també cap a aquelles persones i institucions que van patir
el terror del règim nazi”. La proposta, presentada pels grups
d’AA, SI i CiU, al govern, va rebre el suport dels tres partits a
l’executiu, i els vots en contra dels regidors del PP, José Antonio Fernández i Conxita Navarro, i també el vot en contra del
regidor d’Ideal, Alejandro Francino. •

Breus
Ratifiquen el conveni sobre el consorci turístic del Baix
Gaià
Els membres del Ple d’Altafulla van ratificar per unanimitat
el nou conveni marc de col·laboració del consorci turístic
del Baix Gaià, que es va signar a finals de juny, amb el Consell Comarcal del Tarragonès, els onze ajuntaments que
formen l’Agrupació de Municipis Turístics del Baix Gaià i
l’adhesió enguany de l’Ajuntament de Tarragona. Una de
les primeres accions que portarà a terme el consorci serà
la senyalització dels camins, posant èmfasi en aquest sentit
a l’èxit, per exemple, que ha tingut la Marxa dels Castells
del Baix Gaià que cada any s’organitza des d’Altafulla. El
consorci contempla els municipis d’Altafulla, El Catllar,

Creixell, La Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, Renau,
La Riera de Gaià, Roda de Berà, Salomó, Torredembarra, Vespella de Gaià, i Tarragona, que s’ha incorporat a
l’Agrupació.
Nou horari del porta a porta a la Vila Closa
La regidoria de Serveis de l’Ajuntament d’Altafulla, que
encapçala l’edil Francesc Farré, ha informat que, des del
passat 15 de juliol, la recollida d’escombraries porta a
porta a la Vila Closa s’avança mitja hora. Per aquest motiu,
els veïns afectats hauran de deixar la brossa a la porta
abans de les 9:30h del matí per tal que el personal de neteja viària la pugui recollir.
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Educació
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Altafulla albergarà un PQPI en jardineria i vivers el curs vinent
L’Aula de Formació “Aldara”, ubicada al
carrer Boga al barri marítim d’Altafulla,
acollirà el curs de jardineria i vivers que
s’inclou dins els Programes de Qualificació Professional Inicial l’exercici escolar
vinent. Podeu formalitzar les inscripcions
fins al 23 d’Agost a l’Ajuntament d’Altafulla on podreu adquirir el formulari,
o bé, el podeu descarregar en aquest
enllaç: http://www20.gencat.cat/docs/
OVT/Departaments/ENS/Documents/Formularis_pdf/9404_preinscripcio_PQPI.
pdf. Precisament, les característiques del
local del carrer Boga ha permès que el
Departament d’Ensenyament es decantés per la possibilitat d’Altafulla, tal i
com va assegurar en el Ple la regidora
d’Educació, Eva Martínez. Els programes
de qualificació professional inicial (PQPI)

s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari
obligatori sense haver obtingut el títol
de graduat en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o
complir-los abans del 31 de desembre
de l’any d’inici del programa. La finalitat d’aquests programes és proporcionar
una formació bàsica i professional que
faciliti la incorporació al món laboral
o la continuïtat de l’itinerari formatiu,
especialment en la formació professional
específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. Els programes també
donen opció, als joves que ho desitgin,
de fer una formació complementària per
tal d’obtenir el títol de graduat en ESO.
La formació professional pràctica del
curs, finançada per l’Ajuntament, serà

Una imatge del passat Ple on es va aprovar
el conveni de col·laboració. / Foto: A.J.

impartida per professionals d’Altafulla,
com l’Associació Mediambiental La Sínia,
Garden Gaià – Grup La Rasa i L’Alzina –
Serveis de Jardineria. •

La regidoria de Cultura posa en marxa la Bibliomar a Baix a Mar

La Bibliomar d’Altafulla ofereix fins al 30
d’agost els serveis de consulta i préstec
de llibres i d’informació. Ho fa en una
biblioteca muntada a l’interior d’una

autocaravana tots els matins de dilluns,
dimecres i divendres, de 10h a 14h. És
el nou servei que ha posat en marxa
la regidoria de Cultura, que encapçala
l’edil Jordi Molinera, al Parc Voramar,
al barri marítim d’Altafulla. Per la seva
banda, la seu principal de la Biblioteca,
del carrer les Escoles, seguirà oberta
totes les tardes de dilluns, dimarts i
dijous de 16h a 20h. D’aquesta manera,
la Biblioteca obre les portes a nous usuaris que d’una forma estacional passen
les vacances a Altafulla sense perdre
l’hàbit de lectura. La Biblioteca d’Altafulla compta amb més d’un miler d’usuaris

al llarg de l’any, amb una mitjana de 50
diaris a la biblioteca, fet que demostra
la xifra de 2.000 préstecs de llibres que
s’han registrat fins ara del que portem
d’any. Tots els divendres d’agost, de 12 a
13h, la Bibliomar durà a terme l’activitat
“Compte el teu conte”, a càrrec de Laura
Gómez Clemente. L’acte d’inauguració
del nou servei va comptar amb activitats
infantils que va dirigir Susanita Pinzeles,
un conta contes, amb la narradora local
Pepi Miró, un taller de pinta cares, i un
tastet de gelats que va oferir la Gelateria
La Perla d’Altafulla, de la mà d’Esther
Ramírez. / Foto: Jean Segovia •

“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”
La piscina municipal d’Altafulla va tornar a oferir el passat 14 de juliol una
de les cares més solidàries de l’estiu. La
campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple” a Altafulla va tornar a superar
enguany la recaptació de l’edició passada i es va situar en els 750 euros, molt
a prop de les previsions que estimava

la regidoria d’Acció Social d’Altafulla,
que encapçala l’edil Eva Martínez. A
Altafulla van ser 50 les persones que
es van capbussar a les 12h en punt, i al
migdia, ja s’havia esgotat bona part del
marxandatge. Tota la recaptació anirà
destinada a la Fundació Esclerosi Múltiple. / Foto: A.J. •

Breus
Curs de primers auxilis a l’aigua
La regidoria d’Acció Social, que encapçala l’edil Eva Martínez, posarà en marxa el proper 12 d’agost el curs de primers
auxilis a l’aigua. Es tracta d’un curs adreçat a pares, mares, joves, educadors i a la població en general. És indispensable
estar empadronat al municipi. L’objectiu del curs és oferir els coneixements i habilitats per a exercir una ajuda eficaç en
casos d’emergència en el medi aquàtic. És un curs de deu hores subvencionat per la regidoria de Salut i Acció Social de
l’Ajuntament d’Altafulla, i està impartit per Creu Roja Tarragona. Tindrà una durada de cinc dies i l’horari és de 20 a 22h
a la Piscina Municipal i a l’Aula de formació “Aldara” d’Altafulla.
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“Gaudeixo del que m’agrada:
tractar amb el públic i fer màgia”
Esteban Sánchez regenta el bar restaurant Tapacadabra, al carrer Mossèn Miquel Amorós.
Madrileny de naixement, nascut a Alcalá de Henares, porta setze mesos al municipi. Sempre
“amb un as a la màniga” combina hostaleria i màgia. Emprenedor als 40 anys, innovador, treballador i il·lusionista, fa de l’originalitat el plat principal del Tapacadabra.

8 Com va sorgir la idea de muntar un bar amb màgia
a Altafulla?
Són les dues coses que m’agraden. M’encanta la màgia i
l’hostaleria, i trobo que és una combinació perfecta que algú
pugui venir a menjar a un restaurant, procurar que sigui de
la millor forma possible, i si després se li poden fer uns jocs
de màgia, que se’n vagin il·lusionats i contents, doncs molt
millor.
8 Ha de ser molt difícil combinar en una proporció
equitativa tots dos mons...
Aquí ens decantem més per l’hostaleria. La màgia és un
afegit que agrada, però no és un bar de màgia pròpiament
dit. És més aviat per menjar i després una petita sorpresa afegida perquè el compte no es faci tant dur -riu. Al final sempre
ve un joc.
8 Què avantatja Tapacadabra davant els locals tradicionals?
El principal avantatge és que és quelcom innovador, que
no hi ha al poble, que està poc vist. Potser criden l’atenció
els mags que es veuen a la televisió, els que es veuen en una
actuació, però l’avantatge de poder fer-li a la gent màgia en
directe, davant dels seus ulls, és l’essència d’això. Desavantatges, en trobo pocs.

“El principal avantatge de
Tapacadabra és que està poc vist,
és innovador”
8 A quin públic va dirigit aquest recurs?
La meva especialitat és màgia per a adults. Sóc cartòmag
i la màgia que faig va enfocada més per a adults que per a
nens, perquè la faig amb cartes i el significat que comporten; però també tinc una col·lecció de jocs preparats per als
infants. Amb els més petits utilitzo trucs amb colors, d’aparició de coses, com flors...coses més visuals i que els cridin
l’atenció.
8 Algun truc tindràs que no falli mai...
Sí, clar! Els mags sempre tenim “un as a la màniga”! El
joc que, per excel·lència, més agrada aquí és el de la carta al
sostre, però hi ha altres jocs que també tenen molt d’èxit.
8 Aquesta afició per la màgia ve de molt enrere ?
Com a afició, des que tenia uns set anys. Ja en tinc 40.
En són un bon grapat, dedicant-me a la màgia. Després, de
forma més professional, des de fa uns deu anys. He tingut
l’oportunitat de poder muntar una associació de màgia a
Tarragona, que es diu Tarracadabra, i estic dins d’aquest món
i m’agrada, el gaudeixo.
8 D’aquí vindrà Tapacadabra...
Clar! La il·lusió de poder unir la meva professió i la meva
afició; de poder portar la meva passió a la feina és quelcom
que a tothom li agradaria... Qui no signaria estar treballant
fent el que li apassiona? Això m’ajuda a mantenir-me i a
poder seguir fent cada dia el que m’agrada, que és la màgia.
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“Fer les coses que t’agraden i
veure la satisfacció del client
gaudint del menjar i de la màgia,
t’ajuda a millorar dia rere dia”
8 I quin creus que és el principal ingredient per què
funcioni?
És fer el que t’agrada. M’apassiona tant l’hostaleria com
la màgia. I quan les coses les fas amb alegria, quan veus la
cara de satisfacció del client gaudint tant del menjar com de
la màgia, això és el que et porta cada dia a intentar fer-ho
millor; i si tu ho gaudeixes el client ho gaudeix.
8 I com et veus a tu i al restaurant d’aquí a uns
mesos?
Nosaltres estem treballant bé. Hem tingut una gran acollida per part del poble tenint en compte que som de fora, i
no podem negar que estem molt contents. Fins ara tenim la
sort que les crítiques han estat bones i a curt termini seguirem
treballant, lluitant i fent màgia, il·lusió, sobretot la màgia
d’arribar a finals de mes —riu. Hem de seguir amb ella per
poder continuar.

Toni Cabanillas
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Torna el trenet turístic d’Altafulla
Des del passat 1 d’agost, Altafulla torna
a comptar amb el trenet turístic d’estiu. El servei es posa en marxa a partir
de les 18h i la última parada és a les
22:30h. Aquest servei funcionarà fins el
31 d’agost, i les parades ja estan degudament senyalitzades. El punt de sortida és a la plaça dels Vents, a les 18h,
19h, 20h, 21, i 22h, i puja cap al Castell passant pels carrers Alcalde Pijuan,
Traginers, i de la Bassa. Pel viatge de
tornada, els horaris són 18.30h, 19:30h,
20:30h, 21:30h i 22:30h. La sortida és a
la Ronda d’Altafulla, i para a la Piscina,

a l’entorn de l’Hotel Oreneta, i a prop
del Forn Martí. El trenet turístic és gratuït pels menors de vuit anys que vagin
acompanyats per un adult. El preu
del tiquet per cada viatge és de 2,5
euros, i a més del recorregut turístic,
el servei enllaça Baix a Mar amb la Vila
Closa els dies de concerts i durant la
Fira d’Artesans. La recuperació ha estat
possible gràcies a la col·laboració entre
l’Associació d’Empresaris i Comerciants
d’Altafulla (ATECA) i la regidoria de
Comerç de l’Ajuntament que encapçala
Pere Gomés. •

Lluís Canyelles, d’ATECA , i Pere Gomés, en la sortida inaugural.

Altafulla i Torredembarra s’uneixen per netejar les platges
Fins la temporada de bany 2011, la
neteja de les aigües del litoral anava
a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, però la difícil situació econòmica
que l’empresa pública estava travessant
va provocar que aquest servei deixés
de realitzar-se. La temporada de bany
2011, els ajuntaments d’Altafulla, Torredembarra, Creixell i Roda van signar
un acord de col·laboració per mantenir
aquest servei. Aquest any, com l’any
passat, l’acord de neteja de les aigües
superficials només l’han dut a terme
els ajuntaments de Torredembarra i
Altafulla. Aquest acord permet que es
pugui realitzar la neteja de les aigües
del litoral mitjançant un vaixell “gavi-

na”. En la contractació s’inclou la tripulació, la recollida, el transport i la gestió
dels residus , les taxes d’amarrament al
port, assegurances i la resta de despeses
necessàries per a la correcta prestació
del servei. El període de neteja és del
29 de juliol al 29 d’agost, durant quatre
dies per setmana, incloent sempre dissabte i diumenge, i de 9 a 12 del migdia.
El cost del servei suma uns 5.000 euros,
que s’han dividit de forma proporcional
entre els dos municipis en funció dels
metres lineals de costa —Altafulla en té
1.496, i Torredembarra, 5.637. •

Els regidors d’Altafulla, Montse Castellarnau i Guillermo Alonso, i la regidora
torrenca Maria Èlia Rodríguez. / Foto: AJ
Torredembarra

Uns 50 ciclistes participen en la ruta pels camins en BTT
Una cinquantena de ciclistes van participar el passat 20 de juliol en la ruta
en bicicleta de muntanya pels Camins
d’Altafulla que va comptar amb un
recorregut de 20 quilòmetres i va passar per l’Ermita de Sant Antoni, la Riera
de Gaià, Ardenya, El Catllar, el Mèdol,
a Tarragona, i va acabar al poliesportiu
on l’Ajuntament va disposar un refrigeri per als participants. •

Tots els participants en la sortida a la plaça
del Pou. / Salva Pou

Breus
#Altafullagram fins al 20 d’agost
La regidoria de Festes d’Altafulla i la Comissió de Festes han
impulsat el primer concurs sobre Altafulla a Instagram. El
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hashtag és #Altafullagram i els usuaris poden participar en
les categories de Natura; Festes, Activitats, Gent, i Cultura.
La data límit per concursar-hi és el 20 d’agost. Les bases del
concurs es poden consultar a la web altafulla.cat.
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Cultura

Els Nois del Cor fan petita la
plaça de l’Església

Mig miler d’altafullencs reben la
Verge del Carme

La plaça de l’Església es va quedar petita en el concert de
“Les choristes” (Els Nois del Cor) que donava així el tret de
sortida al 26è Festival Internacional de Música d’Altafulla.
Tant va ser l’expectació que va generar l’actuació que, set
hores abans del concert, ja s’havien exhaurit el mig miler
d’entrades que s’havien posat a la venda. El segon concert
va ser per l’Orquestra Camera Musicae, on els tarragonins
van presentar les darreres peces composades. Ara resten
per actuar Classic Meets Jazz (8 d’agost); el pianista Albert
Guinovart (10 d’agost); l’Orquestra de Cambra I Musici di
Vivaldi (12 d’agost), i el Dúo SachiKa (24 d’agost). Les entrades es poden adquirir a l’Oficina de Turisme de la plaça
dels Vents i a altafulla.cat/festival. / Foto: Els Nois del Cor a
Altafulla. / Marc Montero •

Com no podia
ser d’una altra
manera, una
cantada d’havaneres i un
tast de rom
cremat van ser
els encarregats
de tancar el
passat 16 de
juliol la tradicional processó
de la Verge del
Carme a Altafulla, patrona dels pescadors i mariners. Una festivitat que es
va iniciar a l’església de Santa Maria de Baix a Mar per embarcar més tard en un iot del Port de Torredembarra davant la
mirada emocionada de mig miler de vilatans i vilatanes que,
com cada any, han resseguit cadascun dels passos de la Verge
fins a la platja d’Altafulla, davant del Club Marítim. Tampoc
hi va faltar la tradicional missa marinera, oficiada per Mossèn
Jaume Gené, rector de la Parròquia de Sant Martí d’Altafulla,
i el clàssic cant de la Salve Marinera, de Cristóbal Oudrid de la
Zarzuela “El molinero de Subiza”. L’acte va estar organitzat
pels veïns del Barri Marítim d’Altafulla, amb el suport del CM
Altafulla, el Grup d’Havaneres La Salle Bonanova, i l’Ajuntament d’Altafulla. / Foto: Eduard Virgili •
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Educació
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Breus
Commemoració de la generació de 1953
Un grup de veïns i veïnes d’Altafulla han impulsat la celebració d’una festa per commemorar els 60 anys de tots aquells
altafullencs i altafullenques nascudes el 1953. Segons Josep Antoni Sabaté, un dels impulsors, es tractaria de reunir en un
dinar o un sopar totes aquelles persones d’Altafulla nascudes aquest any per tal de celebrar tots junts els 60 anys. Des de
l’organització es preveu que se celebri cap a la segona quinzena d’octubre. Per més informació poden trucar al telèfon
609.762.194.

Entitats
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Juliol de Set: “Caminant entre Gegants”
El mes de juliol ens ha portat dues actuacions descarregant la clàssica de set: això ha estat el dissabte 13 de juliol a la Plaça del Pou en motiu de la Diada de les Cultures, i el dissabte 20 de juliol
a la Plaça Major de La Riera de Gaià en motiu de la Festa Major. En totes dues, vam tenir el plaer
d’actuar acompanyats de grans colles com els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella i la Colla Joves
dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. Aquest juliol hem caminat entre gegants i ho hem
fet la mar de bé. La primera clàssica de set va tenir lloc a la magnífica Diada de les Cultures que va
fer petita la Plaça del Pou i en la que vam poder gaudir de la presència de la Colla Vella dels Xiquets
de Valls, a l’ombra del monument del Pilar de Vuit que aquesta colla va descarregar el segle XIX,
a més dels habituals Castellers de Vilafranca i Xiquets de Tarragona. S’esperava de la nostra colla
aquesta actuació i no vam decebre els aficionats que ens hi van acompanyar. La celebració va tenir
la cirereta en forma de concert al Parc del Comunidor amb l’actuació del grup Búhos. La segona
clàssica de set no es va fer esperar i la vam descarregar la setmana següent a la Plaça Major de La
Riera, una plaça sempre ben valorada per la nostra colla, on hi portem sempre els millors castells.
Aquest cop compartíem plaça amb els Xiquets de Tarragona i la Colla Joves dels Xiquets de Valls.
I a més d’aquestes actuacions de castells de set, tot i no poder-ne descarregar cap, ens quedem
amb la satisfacció d’haver actuat el 27 de juliol a la Plaça del Mercadal de Reus, una plaça inèdita
Imatge del 3de7 descarregat
per la nostra colla, com també ho era el fet d’actuar amb la Colla Jove dels Castellers de Sitges. Les
a la Plaça Major de La Riera
properes diades en les que ens podeu trobar són el 2 d’agost (22:00h) a Sant Vicenç de Calders a
de Gaià. / Foto: Isis Vives
la Diada de Festa Major, amb els Nens del Vendrell; 4 d’agost (18:00h) als Pallaresos a la Diada de
Festa Major, amb els Xiquets de Tarragona; 15 d’agost (18:00h) a Ferran a la Diada de Festa Major,
amb Xiquets de Tarragona; el 31 d’Agost (18:00h) a Alcover a la Diada dels Xiquets d’Alcover, amb Xiquets d’Alcover i Castellers
de Rubí. Us recordem que assagem dimarts a les 20:00h, i divendres a les 21:00h. Hi esteu tots convidats. •
Castellers d’Altafulla

20è aniversari de l’Escola Municipal de Música d’Altafulla (1992-2013)
Els que vàreu escoltar la Cantata dels més petits escrita per la Pepi Miró ja
sabreu una mica la història de l’Escola. “En qualsevol cas, tot va començar
quan en Joan Carrera, aleshores Regidor de Cultura nomenat per l’alcalde
Antonio Torres, ens va proposar a la Maria Bellido (professora de música de la
Portalada) i a mi, que feia classes a casa meva, de fer una Escola Municipal de
Música a Altafulla. Així, l’octubre de 1992, la Maria va començar amb 30 nens
i nenes de 4, 5 i 6 anys. El 1993 m’hi vaig afegir jo amb els meus alumnes de
llenguatge musical, piano i els de guitarra, amb la Meritxell Rovira. Estic molt
contenta de tots aquests 20 anys i veure el volum d’alumnes i el nivell musical
que s’ha aconseguit i en dono les gràcies a la directora, la Núria Riambau, i a
tot el claustre de professors que l’Escola té actualment. Moltes gràcies!” Per celebrar l’esdeveniment, el passat dijous dia 20 de
juny, l’Escola Municipal de Música d’Altafulla va estrenar la CANTATA “PET SUS FULLA”, per a coral i grup instrumental, amb
lletra de Xavi Sellarès i música de Xavier Pastrana. En aquesta Cantata hi varen participar tots els nens i nenes entre 6 i 12 anys,
dels cursos d’Iniciació I, Iniciació II, 1er, 2on, 3er i 4rt, amb un total de més de 80 alumnes, acompanyats de 25 músics: tots els
professors de l’Escola i alumnes joves i adults. La narració de la Cantata va anar a càrrec de quatre persones del poble, que molt
amablement van acceptar participar amb nosaltres: Josep Mª Bellido, Joana Badia, Toni Puig i Joan Albert Blanch. •
Antònia Coscojuela i Equip directiu

La Penya Ciclista d’Altafulla organitza les Jornades de Ciclisme Infantil
La Penya Ciclista d’Altafulla (PCA), en col·laboració amb les AMPEs
del Roquissar i Portalada i l’Ajuntament d’Altafulla, va organitzar
unes jornades de ciclisme infantil de 4 dies i 20 h de durada la setmana del 25 al 28 de juny. Van participar un total de 15 nens entre
7 i 12 anys dirigits per la professora del Roquissar Marta Camí i els
voluntaris de la PCA: Fede, Diego, Carmen, Esteban, Borja i Ilde. En
aquestes jornades els nens van aprendre des de conèixer totes les
parts de la bicicleta i la seva funcionalitat, les normes generals de circulació, comprovar el correcte funcionament de la bicicleta,
practicar procediments bàsics de manteniment de la bici com arreglar una punxada, engreixar les parts mòbils i netejar-la. Es van
combinar coneixements teòrics adaptats pedagògicament a l’edat dels nens amb tallers pràctics i sortides pel poble i camins on
es van portar a terme els coneixements prèviament adquirits. No cal dir que va ser una experiència innovadora de la PCA molt
enriquidora, tant pels nens com pels monitors i que intentarem mantenir en anys futurs. El bé que s’ho han passat els nens i les
habilitats adquirides han compensat amb escreix el temps que els voluntaris hem dedicat en aquestes jornades. Als nens d’Altafulla els esperem en edicions futures!•
Ilde, Marta, Fede, Diego, Carmen, Esteban i Borja
Coordinador de la Secció Infantil de la PCA i voluntaris de la PCA
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Esports

Aquesta és la crónica d’una il·lusió que s’ha fet realitat
Encara no havien tocat les 8 del matí i el coll ja ens feia mal
de tant de mirar cap amunt, quan finalment va passar allò
que tant temíem. Tota l’aigua del cel descarregava sobre
Altafulla. Després de tantes setmanes de preparació, el torneig de bàsquet de l’escola La Portalada no podria celebrar-se
en el recinte escolar i s’hauria de fer al pavelló poliesportiu
municipal. Tot plegat, els pares i les mares voluntàries varen
començar a movilitzar-se, duent a terme un pla “B” alternatiu
que desconeixien però que portaven a la pràctica. Un, sota
el paraigua redirigint les 160 famílies cap al nou escenari de
joc; els altres carregant amb els obsequis i les medalles, hi
havia qui refeia l’organització dels partits… I vet aquí que
finalment amb dues pistes menys per jugar i gairebé a l’hora
prevista, tot estava en ordre. Comencen els dos primers partits. A les deu del matí el cel era d’un blau tan clar i net que
l’organització no va dubtar-ho ni un segon, el torneig s’havia
de celebrar al recinte de la nostra escola. Així que de la mateixa manera que els voluntaris i les voluntàries van realitzar
una tasca impressionant perquè se celebrés al pavelló, no
van dubtar ni un moment a tornar-la a repetir però en sentit
invers, del pavelló a l’escola. La resta de la jornada va transcórrer segons s’havia planejat. Es va veure bon bàsquet i es va
viure un bon ambient, i per acabar-ho d’arradonir es va poder
recaptar una bona quantitat d’aliments que ja està en mans
d’aquells qui més ho necessiten. Una AMPA no deixa de ser
altra cosa que un grup de mares i pares que s’uneixen per un
interès comú: poder beneficiar als nens i a les nenes de l’escola i intentar que gaudeixin en cadascuna de les activitats que
s’organitzen. El dia 8 de juny es va complir el nostre objectiu.

Volem fer públiques totes les felicitacions rebudes per part
de les escoles invitades, ja que organitzar -i reorganitzar- una
trobada així és una tasca dura i totes aquelles persones que
han col·laborat, d’una manera o altra, tenen dret a sentir-se
reconfortades i orgulloses del treball realitzat. D’altra banda,
el 21 de setembre organitzarem la Gran Marató de Ball solidària amb el Banc d’Aliments per celebrar el Dia Mundial
de la Pau, amb la col·laboració de l’Escola de Ball Dansclass i
l’Ajuntament d’Altafulla. Som la Portalada! •
Rocío Mesa
AMPA La Portalada

Curses d’estiu
Estiu xafogós,
amb una calor
pesada i humida,
aclaparadora. És
clar que, amb
aquest escenari,
no es poden fer
competicions de
llarga distància,
però el calendari
està ple de curses
curtes, de menys
de 5 km. Són competicions de pobles en festa major, on la
marca quasi no compta, el que val és el lloc en la classificació. Així, aviat vindran, en els mesos d’agost i setembre,
les curses de Torredembarra, Salomó, la pujada a l’ermita
d’Altafulla, entre d’altres. I ara, com sempre, us llisto els
bons resultats obtinguts en competició pels Atletes d’Altafulla: En els 10 Km. nocturns de Reus: Phillippa Williams,
subcampiona absoluta femenina, Claude García, segon en
la seva categoria, Núria González i Miquel Sánchez, tercers
en les seves categories de Veterans. A La Nou de Gaià, Elena
Rodríguez i Claude Garcia, van guanyar en els 5 km, a nivell
absolut. En la cursa de La Móra, va guanyar Marta Camps i
M. José Carabante, tercera. I també Maria José Carabante,
en pista, ha realizat una excel·lent actuació en el Campionat
d’Espanya de veterans, celebrat a Vitoria, amb la plata en
els 400 metres, i el bronze en els 200. •
David Velasco
www.atletesaltafulla.com
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Altafulla no perd el tren
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla
La implantació del tercer fil i la construcció
del corredor del Mediterrani des de València,
sense garantir la interconnexió amb l’ample
internacional a l’alçada de l’Arboç, podria
suposar que els trens que van i venen del sud
(Tortosa, Salou i València) deixessin de passar
per l’estació de Tarragona per fer-ho per la
de l’AVE al Camp de Tarragona, i conseqüentment els regionals de Tortosa sense parades
a Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de
Calders. La pèrdua d’aquests trens, després
de les negociacions per aconseguir que tots
els combois s’aturessin a Altafulla-Tamarit,
suposaria la destrucció del model que durant
anys s’ha consolidat i ha fet de la nostra vila
un lloc ideal per a viure també per les bones

comunicacions amb la capital de Catalunya.
Amb aquesta perspectiva l’equip de govern
ha anat al Ministeri de Foment on el secretari
general i la plana major dels tècnics d’ADIF
i RENFE (vuit representants) han donat una
sortida al problema. Sobre la taula, hi ha el
recurs administratiu que Altafulla va interposar a la licitació del projecte, essent l’única
administració que impugnava el projecte i
per això la necessitat d’arribar a un acord
per evitar els obstacles per la implantació
del Tercer Fil. De la reunió es desprèn que el
Ministeri es compromet a construir un intercanviador a l’estació de Tarragona perquè els
combois continuïn sent els mateixos i fent el
mateix recorregut que fins ara, és a dir no

es perdria cap tren dels que ara paren. El
Ministeri, també per pressions del territori, té
previst construir la interconnexió de l’Arboç
perquè els trens de llarg recorregut tinguin
la possibilitat de passar per l’estació de Tarragona, si RENFE ho troba viable. També, en
els propers mesos, es perfilarà la via auxiliar
que s’ha d’instal·lar a l’alçada de la nostra
estació i que no suposarà que quedin aparcats mercaderies, així com també estudiar la
implantació d’elements amortidors necessaris
per minimitzar el soroll que puguin provocar
els combois. Si tot això es compleix i per tant
mantenim el nivell de servei actual, Altafulla
retirarà el recurs, una vegada es liciti l’obra
de l’intercanviador. •••

Nou repte en Educació a Altafulla. Creació d’un PQPI en jardineria i vivers
Eva Martínez # Solidaritat Catalana
Des de la Regidoria d’Educació juntament
amb la direcció de l’Institut d’Altafulla es va
fer una petició al Departament d’Ensenyament per posar en funcionament un PQPI (Pla
de Qualificació Professional Inicial) a Altafulla
per al curs 2013-2014. Fent un anàlisi del
municipi es va considerar escollir dos dels programes dels que dóna opció Ensenyament:
jardineria i vivers – comerç i atenció al públic.
Aquesta formació s’adreça als joves que no
han obtingut la titulació d’ESO, i tenen
prioritat els alumnes en una edat compresa
entre els 16 i 21 anys. A finals de juliol el
Departament ens va donar la gran notícia per
engegar aquest nou repte en l’àmbit d’edu-

per la Independència

cació a Altafulla. Per començar aquest any,
Ensenyament ens ha aprovat el programa
de Jardineria i Vivers, donat que l’especialitat de Comerç ja es dóna a Torredembarra.
Aquests estudis capaciten per ajudar en la
instal·lació i manteniment de jardins, parcs i
zones verdes, en la producció i manteniment
de plantes en vivers, rebre i condicionar flors i
plantes. Tenen una durada total de 869 hores
(almenys 435 dels mòduls A i 261 dels mòduls
B), un curs acadèmic. Aquest projecte es subvencionat al 50% per Ensenyament i l’altre
50% per l’Ajuntament d’Altafulla, Regidoria
d’Educació. Des del Departament es designa
un tutor del PQPI que s’encarrega de la gestió

del programa i dóna totes les matèries generalistes. L’Ajuntament s’encarrega de la part
professional del programa de jardineria, i a
tal efecte hem contactat amb les empreses de
jardineria del nostre municipi per establir la
col·laboració en aquesta formació, Associació
Mediambiental La Sínia, Garden Gaià —Grup
La Rasa i L’Alzina— Serveis de jardineria.
Aprofito per agrair al Departament d’Ensenyament els seus esforços per fer possible
aquest nou repte a Altafulla, a la Direcció de
l’Institut d’Altafulla pel seu suport i treball,
i a les tres empreses col·laboradores en el
projecte. •••

Llibertat d’expressió i responsabilitats
Josep Maria Pérez Roiger # Independents d’Altafulla – Ideal
La Declaració Universal dels Drets Humans
estableix que “tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; això comporta
el dret a no ésser inquietat per causa de les
opinions i el de cercar, rebre o difondre les
informacions i les idees per qualsevol mitjà
d’expressió i sense consideració de fronteres”. Això diu sobre la llibertat d’expressió la
declaració universal sobre els Drets Humans,
però, també existeixen unes responsabilitats
sobre tot allò que s’escriu, i aquestes responsabilitats les ha d’assumir el que signa l’escrit.
Jo com a cap de llista del grup IDEAL, sempre
he dit que el nostre grup només actua i opina

sobre temes municipals, quan es dóna el cas
de temes que excedeixen aquest àmbit, i s’ha
de procedir a una votació, es dóna llibertat de
vot, però mai en nom del partit, com a màxim
a títol personal. És el mateix que passa amb
els diferents portals públics. Jo personalment,
no en soc partidari, per això ni els llegeixo ni
hi escric, si dins del partit d’Ideal hi ha algú
que ho fa entenc que és a títol personal, i
es per això que reclamo que se signin tots
els escrits. Hem d’entendre que la llibertat
d’opinió, moltes vegades està condicionada
pel propi estat de l’individu o del seu entorn
i que a pesar de gaudir d’aquesta llibertat,

les circumstàncies l’obnubilen i l’obliguen a
expressar-se de manera que en circumstàncies
normals no ho faria. Tothom que escriu i ho
publica, es l’únic responsable de tot allò que
diu, i te l’obligació d’assumir les conseqüències. També es cert que aquell que llegeix te
l’obligació d’entendre tot el context, i si pot
les circumstancies que a vegades indueixen a
algú a escriure sense pensar allò que no volia
dir. Les xarxes socials son molt bones sempre
que s’han faci un bon ús, no es poden fer
servir per allò per el que no han estat concebudes. •••

Altafulla, un destí amb futur
Pere Gomés Miquel # Convergència i Unió
Hem viscut un començament d’estiu carregat
d’activitats esportives, culturals, comercials...
Totes elles han estat un èxit organitzatiu i
d’assistència, un bon preludi pel que queda
d’estiu però sobretot una constatació del
que Altafulla representa en aquest moment
dintre de la Costa Daurada i en l’àmbit del
turisme a Catalunya, un destí a tenir en
compte en un futur molt proper. De sempre,
Altafulla ha estat un destí turístic familiar, de
segona residència i de visitants ﬁdels any rere
any, lluny del turisme de masses de la Costa
Daurada en general. Creiem des de CiU que
no ha de deixar de ser així, però també pen-
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sem que com a atractiu turístic per rebre visitants d’un dia o de curta estada tenim moltes
possibilitats per millorar i destacar. Estem en
el camí per consolidar-nos com a receptors
de visitants que busquen passar una jornada
cultural, gastronòmica, esportiva, de platja,
de compres... Per aconseguir-ho hem de continuar treballant en tots aquests camps per
consolidar una oferta cultural, gastronòmica,
comercial, esportiva, d’oci i una platja cada
dia de més qualitat. El govern d’Altafulla, en
el que CiU participa des de fa ja mig any està
fent aquesta feina i la regidoria de Comerç,
Consum i Transports que dirigim hi té un

paper crucial. Actuacions com la recuperació
del trenet turístic, les reunions amb associacions de comerciants, el treball amb el col·lectiu
d’establiments d’hoteleria i restauració en
són alguns exemples. Tenim clients i empreses
que els atenen, però encara unes possibilitats
immenses per ser un destí molt més atractiu.
Continuarem treballant per assolir aquest
objectiu dia a dia. Bon estiu als que tenen
aquesta època de l’any la seva font principal
de recursos i bones vacances als que les passen entre nosaltres i als nostres vilatans que
en facin. •••

Fòrum

Plaça del Pou • núm. 128 • agost 2013

És l’hora dels pobles... indígenes!
El passat mes de juny va tenir lloc a la comunitat de Juyuintza una assemblea de les nacionalitats Sàpara, Shiwiar i Kichwa per debatre
sobre la problemàtica nova ronda petroliera
que el govern de l’Equador pretén dur a
terme al centre-sud de l’amazonia equatoriana i que afectarà 4 milions d’hectàrees de
selva tropical i territoris indígenes. Aquesta
assemblea va ser possible gràcies a la gestió
d’Ali Supay i el suport de l’àrea de benestar
social i acció ciutadana que encapçala la regidora d’Altafulla, Eva Martínez (podeu llegir
les resolucions de l’assemblea de Juyuintza a
https://facebook.com/alisupay). A l’assemblea,
que va congregar 60 líders de les respectives

nacionalitats, es va decidir rebutjar enèrgicament els plans del govern nacional d’obrir el
seu territori a les companyies extractives ja
que són conscients de l’amenaça que suposa
aquest tipus d’activitat. La història recent de
l’amazonia equatoriana està repleta de flagrants violacions als drets humans del pobles
natius i els seus ecosistemes per part de la
indústria del petroli. Des de la Texaco a la
dècada dels 70,80 i principis dels 90, fins la
Repsol que a dia d’avui opera en el Yasuní,
Parc Nacional, reserva de la biosfera i territori
indígena Huaorani i dels pobles en aïllament
voluntari. El president de la CONFENIAE (Confederació de les nacionalitats indígenes de

l’amazonia equatoriana), Franco Viteri, ha
manifestat que les nacionalitats indígenes es
declaren en alerta i mobilització permanent
preparant a la seva gent per defendre els
drets de la natura que estan garantits a la
constitució. Des de Ali Supay continuarem
donant suport a totes aquelles accions que
serveixin per seguir preparant a les comunitats amazòniques per tal d’enfrontar les
lluites que duen a terme per defendre els seus
espais de vida i la seva idiosincràsia. •

Òscar Francino
Ali Supay

Carta oberta a l’actual alcalde
Estem a mitja legislatura. Tens un Govern que
amb tres grups formant-lo, amb plens cada
dos mesos i amb una oposició sense la vostra
agit-prop quan ens matxacàveu amb el vostre
libel El Full, doncs potser us avorriu d’estabilitat. Amb astúcia i “professionalitat” el mirall
/ incens de la premsa oficial o que subvencioneu et reflecteix com a el rei més ben vestit
de la història possible. Tot sigui dit, la brigada
municipal, finalment treballant amb paraules
que no a crits, fa la feina tan ben feta, com
perquè l’Enrique pare i el meu amic de tants
anys Carlos Nel·lo hagin acabat de rehabilitar
d’una manera preciosa la Sínia de Ca Porgueres al costat del pont del camí del Prat. Per als

votants que tu tan bé representes (i a qui jo
faria un sermonet per neuròtic de la tranquil·
litat) les gimcanes per circular i el rigor dels
uniformats i amb pistola són tot un goig, en
la mesura que ens enutja als partidaris dels
parcs infantils i el dinamisme comercial. Fins
i tot, algunes obres - sempre inacabades! demostren que no pareu... Tot fa pensar que,
Fèlix, has instaurat, un diguem-ne “règim”,
que ha de durar... Com que m’imagino que no
tens altre somni, després de tot ets el primer
alcalde d’Altafulla que a més de no pagar-hi
impostos té un perfil de “polític professional”per vocació i pels quatre anys encorbatat al
Parlament – m’adreço a tu per demanar-te

una decisió transcendental que, dins la meva
experiència / intuïció, t’emmenarà a aquesta
eternitat governant: renuncia a la tercera
fase de Marquès de Tamarit (zona maleïda,
que ensorrà políticament el Manolo Ramon)
i destina els diners disponibles a rehabilitar
definitivament les instal·lacions de l’Estadi
Joan Pijuan i a instal·lar-hi el camp de gespa
artificial (ara el començaran a Banyeres del
Penedès). Que a la direcció del futbol tot és
saba jove, sense caspa o cremats, que mereix
tenir el vostre suport per al seu projecte. Te
n’estaríem tan agraïts, amic Fèlix! •

Fonxo Blanch

Agradecimiento a la Policía Local
Quiero agradecer el trato recibido en las oficinas por parte del agente 1.018 el pasado 2
de julio, ya que en las condiciones nerviosas
en las que me encontraba hizo gala de
toda su calma. Entendió y comprendió mi

ansiedad y supo calmarme e informarme
de la situación. Muchas gracias. Asimismo
agradecer a los agentes 1.009 y 1.016 por
las pesquisas llevadas a cabo para localizarme y poder solucionar la situación lo más

rápidamente y eficazmente posible. Muchas
gracias. •

Yasmine Larrañaga

Indignada pels records del nazisme
Sóc néta d’un represaliat per les tropes nazis
que van deixar el meu avi, combatent català
republicà, durant més de dos anys en un camp
d’extermini al nord d’Àustria. Al llarg del seu
captiveri va veure moltes escenes horroroses
de gent, especialment jueva, dones i nens,
que desapareixien a la vegada que a les
xemeneies se sentia olor de carn humana. Ell
mateix va patir moltes vexacions per la seva
condició d’exiliat espanyol i es va salvar de la
mort per l’alliberament del camp d’extermini
per part de les tropes americanes. Els seus
records d’horror dels nazis van acompanyarlo fins que va morir a Barcelona als anys 80.
Altafulla és un poble on acostumo a venir a
l’estiu i tinc la curiositat de llegir tot el que

es publica del poble. Vaig quedar indignada
quan vaig llegir que el Partit Popular comparava els nazis fent broma amb els independentistes. Tot el que havia patit el meu avi i
el seu sentiment catalanista segur que es deu
remoure a la tomba. Van dir-me que això es
rebatria en un ple i que es podia seguir per
Internet. Així ho vaig fer i va ser molt dolorós
com el representant del Partit Popular, un tal
Fernández, encara justificava el fet com si fos
llibertat d’expressió, al final sembla que va
demanar una espècie de disculpes pressionat
pels demés. Però vaig quedar encara més
escandalitzada quan un altre regidor, Alejandro Francino, que a més em van dir que és
un senyor que vol ser cap de llista del PSC a

Altafulla, va votar en contra de la reprovació
al nazisme assegurant que totes són opinions
respectades. Com pot dir aquest senyor que
“el nazisme” i la seva referència és “una qüestió d’opinió”? També m’han dit que aquest
“senyor” és parent del Carles Francino de
la SER. Ara em sento indignada com a néta
d’un represaliat del nazisme però també com
a votant socialista, oient de la SER i com a
amant d’Altafulla que no entenc que avui dia
encara hi hagi “persones” que votin en contra
de reprovar el nazisme i que considerin que
la seva defensa és una qüestió d’opinió i de
llibertat d’expressió. M’han donat l’estiu! •

Lluïsa Canals

Fe d’errades
En l’edició anterior, hi havia un error de maquetació en l’article de Fonxo Blanch. En el seu titular on deia “VII Trobada dels més
petits”, hi havia de dir “Un maig per felicitar!” •
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Dilluns
00

Dimarts

Dimecres

Dijous

Calidoscopi

Divendres

Dissabte

Diumenge

Notícies en xarxa, edició migdia (r)

In & Out (r)

01

In & Out

02
03

100% Música

04
05

100% Música

06
07
08
09

Altafulla
El Catllar
Creixell
La Nou de Gaià
La Pobla de Montornès
Renau
La Riera de Gaià
Roda de Barà
Salomó
Torredembarra
Vespella de Gaià

La Tertúlia en Xarxa

11

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

L’informatiu (4a edició)
L’espai obert

L’informatiu Setmanal
100% Música

15

L’informatiu (5a edició)

17
18

Punt de Sortida

Valors a l’Alça

Som Terra

I com estàs de Salut’

Celobert

Cat Sons

Barà Rock

Celobert

El temps passa

Trobadors

El Patito de Goma

Tock de Rock

Mans al Pilar (r)

Punt de Sortida (r)
7 Dies

Trobadors (r)

L’informatiu (6a edició)

El temps passa (r)

L’informatiu Setmanal

20

Colors Primaris

The Road of Country

L’Entrevista

Mans al pilar (r)

La Vinyeta

Colors Primaris (r)

21

Sarsuela

Mans al pilar

Jazz Club

Música PuntCat

Noms Propis

Cat Sons (r)

Barà Rock (r)

Calidoscopi (r)

La Vinyeta (r)

Carta de Clàssics

Jazz Club (r)

22
23

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

Valors a l’Alça (r)

L’Agenda Comarcal i els Butlletins Locals a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00.
Transmissió dels Plens Municipals el darrer dissabte de mes i de les audiències públiques, el primer dissabte de mes quan no hi ha Ple.
(r) Redifusió dels programes.

Transports

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altf/Tgn

Autobusos
nocturns
Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
Centre Comercial
Altafulla - Tarragona

L9

RENFE

23:29

22:30

01:04

01:05

02:34

02:35

04:34

04:35

Tarragona
Rambla
Vella

Imperial
Tarraco

23:53

23:55

01:28

01:30

02:58

03:00

04:56

05:00

Tarragona

Tarragona - Altafulla

Feiners
Dissabtes

Celobert (r)

Altafullencs Diversos

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficència, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, Savinosa, Cala
Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas Rabassa, El Pont,
Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet, Esquirol, Guineu, Castell
de Tamarit, Tamarit i Ferran

Diumenges i festius

The Road of Country (r)

Notícies en xarxa, edició migdia

19

v

A cau d’orella

14

16

•
•
•

El Patito de Goma (r)

100% Música

13

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

El Ple / Para que no me olvides

L’informatiu (3a edició)

12

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

La Màgia de les Sardanes

Els matins d’Altafulla Ràdio

10

977 65 29 23
977 65 06 93

L’informatiu Setmanal

L’informatiu (1a edició)

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15

00:17

01:45

01:47

03:45

03:47

05:05

05:07

Altafulla
Centre
Parada
Comercial Centre
00:39

00:40

02:09

02:10

04:09

04:10

05:29

05:30

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

Tgn/Altf
/Bcn
5:52
7:00
7:21
7:47
8:00
8:56
9:35
10:32
11:25
11:54
12:25
13:24
14:28
14:55
15:48
16:29
16:58
17:29
17:53
18:30
19:04
19:13
19:43
19:57
20:24
20:39
21:00
21:20
21:34
22:25

AUTOCARS
Període temporada alta
(de 2 de maig a 27 d’octubre)

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 7:30h
Diumenges: 17.55h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius: 20.15h
Diumenges: No hi ha servei

AUTOBUSOS

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

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

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

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

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

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

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

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

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Diumenges i festius
Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

Serveis
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Telèfons i adreces

(

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

977 65 00 08

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

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

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

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

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

	Les Escoles, 3 (poble)

Farmàcia Anna Arasa

977 65 24 20

Plaça dels Vents, 5

S. Antoni Abat, 11

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OficinES de Turisme
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
977 65 19 69
977 65 16 62
977 65 60 31

Llar d’Infants Hort de Pau

977 65 21 20

Esplai de la Gent Gran

977 65 21 32

Biblioteca Municipal

977 65 11 76

	Mainada, 2B
	Cabana, 2

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

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

S. Antoni Abat, a la Violeta

Serveis Municipals

Piscina Municipal

977 65 21 10

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

977 65 02 63
977 65 01 58
977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90
977 64 58 19
977 66 08 21
902 24 02 02
977 65 14 89
900 50 67 12
655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)
		
		
Protecció Civil

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90
648 14 57 56

977 65 00 83

Servei de transport per a la gent gran

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• Oficina de Correus (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a divendre, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• Aigües d’Altafulla (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Recollida de Mobles i Andròmines
Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

ANADA

Centre de Salut

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

33º

dia 28

Temperatura mínima

16,2º

dia 1

Pluja màxima

5,2 litres/m2

dia 17

Mitjana mensual temp. màx.

29,33

Mitjana mensual temp. mín.

19,4º

Total pluja recollida

11,6 litres/m2

OBSERVADORS: Joan Vives, Jordi Cuscó, Josep Mª Aules i Lluís Brullas.

TORNADA

10,15

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

10,25

Carrer dels Munts

10,35
10,45

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

11,25

Atenció al públic (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. RIQUELME
	INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins) Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
		
Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

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

977 65 07 79

Alcalde Pijuan, 4

Escoles, 10

Casal La Violeta

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

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

977 65 24 68

	Era de l’Esteve

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

Punt d’Informació Juvenil

Eroski

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

Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

deixalleria de torredembarra
De dimarts a 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
HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí

Església de Sta. Maria

Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Dissabtes: 20.30 h
Diumenge: 19.00 h en castellà
20.00 h en català

Farmàcies de guàrdia
01/04
05/11
12/18
19/25
26/31

agost:		
agost:		
agost:		
agost:		
agost:		

01 setembre:		
02/08 setembre:
09/15 setembre:
16/22 setembre:
23/29 setembre:

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

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies
de guàrdia de Torredembarra als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21

19

