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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.cat o també entrant al web
www.altafullaradio.cat

Ja us podeu anunciar a

Plaça del Pou

Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · comercial@altafullaradio.cat
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En només tres anys, les accions judicials empreses pels governs
valencià i central han forçat a tancar totes les emissores que
abastaven el conjunt del País Valencià. En aquests moments,
amb el tancament de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació
ja no queda cap mitjà, excepte alguna cadena d’àmbit comarcal o local que emeti en valencià –també van tancar Canal 9,
Nou2, Ràdio 9 i Ràdio Sí-, que s’afegeixen al tancament de les
emissions de TV3 i Catalunya Ràdio. Contràriament, en aquest
mateix territori, existeixen més de 300 emissores il·legals
(sense llicència) i una gran part, de parla castellana i hispana,
que campen tranquil·lament i sense cap mena de control per
part d’aquestes administracions. Paradoxalment, la sentència
del Tribunal Suprem, de 5 de desembre de 2012, afirmava que
“la difusión de aquellas emisiones televisivas más allá de los
límites territorialers de la Comunidad Autónoma de Catalunya
era y es sin duda lícita”, i que, per tant, plantejava la necessitat de donar cobertura legal a aquesta activitat. Activitat que
dóna servei al 32,8 % de la població de la comunitat valenciana que utilitza el valencià (varietat dialectal del català) com a
llengua vehicular; és a dir, més d’un milió vuit-cents quaranta
mil valencians i valencianes. El Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, al gener del 2013, també es va
pronunciar en aquest sentit. Però igualment decideixen tancar
aquests mitjans de comunicació públics. Tots els membres del
Ple d’Altafulla, a excepció del regidor del PP, van votar a favor
d’una moció que rebutjava l’ordre de tancament de les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació i expressava
el suport al poble valencià en defensa dels seus drets culturals
i lingüístics. L’edil popular va assegurar també que, a títol
personal, ell tancaria tots els mitjans de comunicació públics,
per tant, incloïa aquesta publicació, TAC 12 i Altafulla Ràdio.
Així doncs, trauria el dret a la informació a 8.000 oients que
aquest 2013 han vist més de 60.000 pàgines del portal www.
altafullaradio.cat. En política, no tot s’hi val!

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.cat

www.altafulla.cat
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Rehabilitaran La Violeta amb els 200.000 euros del PUOSC
La Generalitat de Catalunya ha inclòs el projecte de rehabilitació del Casal La Violeta d’Altafulla dins del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC). Una notícia que des de l’Ajuntament han rebut amb molta satisfacció ja que fins ara no
s’havien mostrat gaire optimistes en referència a la subvenció.
D’aquesta manera, del cost total de les obres que ascendirà
al voltant de 250.000 €, el govern català n’aportarà 201.643.
Els 50.000 € restants seran finançats amb recursos propis de
l’Ajuntament. En un principi serà el consistori qui es farà càrrec
de la totalitat del finançament, fins que la Generalitat disposi
de capacitat financera suficient i els retorni els diners. Així ho
ha avançat el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera.
L’objectiu principal és legalitzar el casal, “un dels espais
públics més simbòlics de la vila”, com a sala d’espectacles i
actuacions. Altres actuacions que s’hi preveuen són la instal·
lació d’un sistema de so, de projecció de vídeo i d’aïllament
acústic, a banda de l’adequació del mobiliari. Amb aquesta
rehabilitació, es recupera un projecte del 2007 perquè la
Violeta tingui les màximes garanties de qualitat a l’hora d’organitzar qualsevol esdeveniment i que impliqui un aforament
limitat de persones.•

Vicente Feliú i Quico Pi de la Serra, a la Violeta, en el Barnasants
2013. / Foto: Juan Miguel Morales

L’aigua de Brises del Mar es connectarà a la xarxa del CAT
L’Ajuntament d’Altafulla complirà definitivament amb una
reclamació història dels veïns de la urbanització Brises del
Mar: Connectar l’aigua potable a la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). L’Ajuntament d’Altafulla ha sotmès
a informació pública el projecte per a la interconnexió dels
dipòsits d’aigua potable de Sant Antoni i Brises del Mar. Fins
a dia d’avui aquesta última urbanització no està connectada
al consorci, sinó que s’ha subministrat l’aigua als veïns a través
d’un pou. Segons l’alcalde, Fèlix Alonso, es tracta d’un “dèficit
històric” que volen solucionar. La connexió, que suposarà una

inversió de més de 300.000 euros, anirà del dipòsit de Sant
Antoni fins a Brises del Mar. Un cop finalitzades les obres,
el pou es mantindrà actiu perquè l’Ajuntament en pugui fer
ús en cas d’emergència. El batlle ha reconegut que es tracta
d’un procés “molt lent”. Amb la nova tarifa d’aigua i el programa d’inversions de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla
creu que el procediment “ja està encarrilat”. L’expedient del
projecte es pot consultar al Servei d’Arquitectura i Urbanisme
de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del
migdia, i els dimarts i els dijous de 5 a 7 de la tarda. •

Breus
La Biblioteca tancarà tots els dimarts a partir de febrer
La Biblioteca Municipal d’Altafulla romandrà tancada al públic
tots els dimarts a partir d’aquest febrer fins a nou avís. La
gran quantitat de donacions que ha rebut el centre al llarg
dels darrers mesos ha fet necessària una selecció del material.
L’aturada servirà per catalogar i organitzar el fons literari,
així com els nous documents. Aquells que presentin més d’un
exemplar es destinaran a diferents projectes o serveis d’altres
biblioteques del Baix Gaià. La resta de dies, l’horari d’obertura
al públic serà l’habitual. De dilluns a divendres, de 16 a 20h.
Podeu posar-vos en contacte amb la seva responsable, Helena
Cobos, a través del telèfon 977 65 11 76, o a altafullallegeix@
gmail.com. D’altra banda, el centre ha programat per al 26 de
febrer el conta contes “El Pepito i la disfressa màgica”, a les
17:30h, que anirà a càrrec de Pepi Miró i la col·laboració dels
nens i les nenes del Centre Obert “Les Bruixes”. I per al 27 de
febrer, a les 19h, hi haurà el Club de Lectura d’Adults, amb
l’obra “La fabulosa història d’en Henry N. Brown”, d’Anne
Helene Bubenzer.
La canalització del gas retardarà el termini de les obres de
Marquès de Tamarit
El termini de finalització de les obres de l’Avinguda Marquès

de Tamarit es posposa. Si el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera, anunciava que els treballs avançaven segons el previst i
que, pel febrer, ja estarien enllestits, ara les tasques d’instal·lació del servei de gas natural al vial estan dificultant el seu
desenvolupament. Segons l’edil, l’empresa encarregada del
servei s’està trobant amb problemes de canalització, principalment amb el pas de l’aigua i la telefonia. Unes traves que
obliguen a endarrerir els terminis establerts. Molinera ha
explicat que “definir uns terminis concrets en obres d’aquesta
envergadura és complicat”, i ha assegurat que “l’espera valdrà
la pena”. Tot i això, cada cop és més visible la nova fesomia
que tindrà el passeig un cop finalitzin els treballs. De moment
ja s’hi han instal·lat una desena de fanals..
El carrer que connecta Altafulla i Torredembarra pels Munts
serà asfaltat
Els ajuntaments d’Altafulla i Torredembarra han arribat a un
acord per asfaltar el carrer que enllaça ambdós municipis per
la zona dels Munts. Fins ara, el vial, encara de sorra, no presentava unes condicions suficients per circular. Una deficiència
històrica que en unes setmanes millorarà els problemes de
connexió. S’hi podria construir una rotonda que pacifiqui el
trànsit.
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Ple Ordinari 26 de gener
El rebut de l’IBI es podrá fraccionar en quatre terminis
Els membres del Ple de l’Ajuntament d’Altafulla van aprovar
per unanimitat el calendari fiscal per a l’exercici 2014. Un
calendari que es manté respecte el de l’any passat pel que fa
a terminis de pagament de les diferents taxes, i que inclou
com a novetat, la possibilitat d’un quart fraccionament en
el cas de l’IBI. El consistori ja va oferir l’any passat abonar les
quantitats corresponents en tres pagaments diferenciats, i
enguany s’ha acordat amb BASE afegir-hi aquest quart fraccionament.
“Les persones interessades ho hauran de sol·licitar-ho
abans del 20 de març”
Segons l’edil responsable de l’àrea econòmica, Francesc Farré,
la voluntat és donar facilitats a la ciutadania per fer front als
rebuts. Per poder gaudir d’aquest quart fraccionament, les
famílies interessades ho han de sol·licitar abans del proper 20
de març ja que, en cas de ser així, s’ha de domiciliar el rebut.
Les dates de càrrec dels fraccionaments seran el 10 d’abril; 10
de juny; 11 d’agost, i el 10 d’octubre.

CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2014
Concepte

Dates

IAE

30/07/14 a 30/09/14

IBI urbana

27/06/14 a 29/08/14

IBI rústica

27/06/14 a 29/08/14

BI característiques especials

27/06/14 a 29/08/14

IVTM

28/03/14 a 30/05/14

Taxes

30/07/14 a 30/09/14

L’Ajuntament sancionarà els bancs que mantinguin habitatges desocupats
L’Ajuntament sancionarà els bancs que mantinguin habitatges desocupats. El Ple Municipal va aprovar per majoria
i l’abstenció del PP una moció on es demana l’obertura
d’expedients sancionadors a les entitats financeres i grans
empreses que mantinguin desocupats els habitatges de la
seva propietat. La moció recull que l’Ajuntament elaborarà
i aprovarà programes d’inspecció a fi de detectar i registrar
els immobles que es troben en situació de desocupació, amb
l’objectiu de mobilitzar aquests habitatges buits per fomentar-ne una funció social. Segons dades del Consell General

del Poder Judicial des de 2007 i fins a setembre del 2013, a
l’Estat espanyol s’havia arribat a les 500.000 execucions hipotecàries, de les quals més de 96.900 execucions hipotecàries
han estat a Catalunya. La moció aprovada pretén mobilitzar
aquests habitatges buits per fomentar-ne una funció social
i recull el compromís de l’Ajuntament per engegar mesures
municipals d’acord amb la legalitat i les competències amb
l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i
afrontar l’emergència habitacional.

Rebuig a les retallades del Fons de Cooperació Local
L’Ajuntament d’Altafulla ha mostrat en sessió plenària el seu
rebuig envers la distribució del Fons de Cooperació Local de
la Generalitat de Catalunya per al 2013. Ho ha fet a través
d’una moció que va rebre els vots a favor d’AA-E, SI, i d’Ideal,
i les abstencions de CIU i el PP. La Generalitat de Catalunya
destinarà 37,6 milions d’euros al Fons de Cooperació Local
per a l’any 2013. Una xifra que es redueix en gairebé 53
milions respecte l’any anterior, i que exclou del repartiment
un total de 107 municipis catalans. Entre aquests, s’hi troba
Altafulla, que deixarà de percebre al voltant de 100.000

euros. La distribució es va fer pública el passat 27 de desembre d’acord amb uns nous criteris, definits en funció de la
quantitat que els municipis havien rebut de la Participació
en els Ingressos de l’Estat (PIE). L’alcalde d’Altafulla, Fèlix
Alonso, ha assegurat que “no es quedaran callats davant
d’això”, i ha sentenciat: “És una mesura que deixa enrere
uns criteris que havien estat consensuats conjuntament i que
s’han variat sense cap mena de negociació prèvia amb les
poblacions i ciutats afectades”.

Breus
Declaració institucional pel dret de decidir
El Ple d’Altafulla va aprovar una moció sobre la declaració institucional que dóna suport a la Generalitat de
Catalunya perquè tiri endavant una consulta popular el proper 9 de novembre per decidir si la nació catalana vol
esdevenir un estat independent. Aquest punt va tenir els vots favorables d’AA, SI i CiU, al govern; el vot en contra
del PP i l’abstenció d’Ideal. Per Pere Gomés (CiU), qui va llegir la moció, va defensar que es tracta d’un “acord
majoritari per exercir el dret de decidir democràticament”, i la “màxima manifestació de la voluntat popular”.
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Posen en marxa la tarifa social d’aigua i clavegueram
L’Ajuntament d’Altafulla aplicarà aquest any 2014 la tarifa
social d’aigua i de clavegueram per a aquelles famílies que
es troben en una posició econòmica vulnerable. Aquesta
tarifa permetrà alhora que els usuaris tinguin cobertes les
seves necessitats bàsiques d’aigua a un preu reduït. Així ho va
aprovar el Ple d’Altafulla. D’aquesta manera, la tarifa social
d’aigua aplicarà una bonificació del 75% del primer tram de
la tarida de consum d’aigua per a ús domèstic de l’habitatge
habitual els usuaris que reuneixin una sèrie de requisits com
ara que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants de
la unitat de convivència sigui inferior al valor de l’Indicador
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en 7.967,73 euros
anuals, entre d’altres condicions. Per tal de gaudir d’aquesta
tarifa reduïda, la factura no pot superar el consum estipulat al
primer tram, és a dir, 15 m3 trimestrals, per a dos integrants
de la unitat de convivència; 24 m3 trimestrals, per a una
família de fins a quatre integrants, i de 40m3 trimestrals, per
a famílies de més de quatre integrants. D’aquesta manera,
aquest límit, com s’indica, s’amplia en funció del número de
persones residents a la llar. Igualment, els sol·licitants han
de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de
subministrament d’aigua per l’habitatge on es troben empadronats.
“Es podrà demanar la bonificació fins el 28 de març”
La mesura premia també l’estalvi d’aigua ja que només
serà possible obtenir el descompte si el consum està en
els paràmetres que marca el primer tram del cànon. Per a
gaudir d’aquesta bonificació, les persones interessades han
de sol·licitar-ho a l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla, per
cada any natural, presentant una instància a l’Ajuntament
d’Altafulla juntament amb la documentació que es demana.
El període per demanar la bonificació serà de l’1 d’octubre
fins el 30 de novembre de l’exercici anterior al que hagi de
tenir efecte. Qualsevol instància presentada fora de termini
serà considerada extemporània. Per excepció, el període per
sol·licitar la bonificació que hagi de tenir efectes al quart
trimestre de l’any, serà del 15 de setembre al 31 d’octubre.
En aquesta ocasió, el període de presentació de sol·licituds
romandrà obert fins el proper 28 de març, tal i com ho va
aprovar el Ple.

Qui consumeixi més, pagarà més
Per la seva banda, el Ple va aprovar amb els vots favorables
del govern (AA, SI i CiU), i els vots en contra d’Ideal i PP, un
increment de les taxes d’aigua i clavegueram per fer front al
saldo negatiu de 71.000 € de l’Empresa Mixta Municipal d’Aigües d’Altafulla on el consistori n’és soci en el 49%. L’increment respon a les pujades dels cànons del Consorci d’Aigües
de Tarragona (CAT) i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
L’increment però, afectarà a qui consumeixi més aigua. En
aquest sentit, el regidor de Serveis, Francesc Farré, va explicar
que “davant d’aquesta situació i per tal de no incrementar
percentualment la despesa de l’aigua, es va decidir modificar
el primer bloc de consum, de manera que passa de 0 a 27m3/
trimestre, a 0 a 18m3/trimestre. En referència al clavegueram,
també es modifica el primer tram passant de 0 a 27, a 0 a 18.
Pel que fa a la quota fixa de servei, s’incrementa en un 2%,
passant de 24,30 euros a 24,83. També s’incrementen en un
2% els drets de connexió, la instal·lació de comptadors, i la
venta de comptadors. Per tot, en el cas més extremat, l’increment del preu es podria situar a l’entorn del 10%.

Breus
L’Ajuntament dóna suport a Unió de Pagesos
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar per unanimitat donar suport als pagesos i propietaris afectats per
l’onada de robatoris que s’estan produint a les explotacions agràries i ramaderes rurals del territori. Uns actes
vandàlics que també afecten els agricultors d’Altafulla, així com la majoria de pagesos del conjunt del Camp de
Tarragona. La moció pretén fer palesa la situació d’inseguretat que pateixen; així com la reincidència d’aquest
tipus de robatoris. El text requereix l’elaboració d’un projecte de seguretat integral per posar-hi fre i evitar la
reincidència; demana l’enduriment de les penes; sol·licita l’increment de dotacions policials a les zones afectades,
a les ferrovelleres i als mercats de segona mà; i insisteix que s’articuli legalment la situació, i s’agilitzin els sistemes
de denúncia i la coordinació de les comissaries.
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Micro First Lego League a l’Institut d’Altafulla
El passat dissabte 25 de gener els alumnes
de tecnologies de 4t d’ESO de l’Institut
d’Altafulla van disputar la primera Micro
First Lego League, competició de robòtica
de Lego, enguany dedicada a la Fúria de
la Natura (Nature’s Fury). En aquesta primera fase de la competició, a nivell local,
els dos equips d’alumnes, Lego Spark i
Aquatronic, van presentar els dos projectes científics que han estat preparant
al llarg del primer quadrimestre del curs
per buscar solucions als reptes de la fúria
de la natura. Aquatronic va exposar una
possible solució per resoldre problemes
d’inundacions i desbordaments del riu
al Baix Gaià i Lego Spark va presentar
una innovadora estratègia de detecció i
actuació davant d’un incendi amb drones.
D’altra banda, també es va disputar la
competició de robòtica, que és la vesant
pràctica i experimental de la First Lego
League. Cada un dels dos equips ha construït els seus robots a partir de peces de Lego i els han programat amb l’objectiu d’aconseguir complir satisfactòriament el màxim nombre de missions possibles de les preestablertes per la normativa de Lego. Aquí hi va
entrar en joc l’enginy i l’estratègia. Estem satisfets pel treball dut a terme pels nostres alumnes més enllà de l’àmbit científic i de
la robòtica, destacant el seu esforç i dedicació, la seva iniciativa emprenedora, el treball en equip i la col·laboració d’uns amb els
altres tot i ser oponents en la competició. La inversió de temps i emocions ha estat important. L’equip seleccionat, competirà amb
el nom de Tekno Altafulla, el dia 8 de febrer al Palau Firal de Reus a la fase classificatòria per la competició a nivell nacional, que
enguany se celebrarà a Barcelona. Més endavant quedarien encara les fase europea a Pamplona i la final mundial a Los Angeles
(Estats Units). Agraïm la col·laboració de l’AMPA i el treball dut a terme pel professor-entrenador dels dos equips. Des d’aquí
volem desitjar molta sort als membres de Tekno Altafulla, els quals esperem que arribin a la final internacional. Molta sort! •
Cristina Hernández Montañola
Directora Institut d’Altafulla

Els alumnes de 3r de Primària de La Portalada visiten l’Ajuntament
Una cinquantena d’estudiants dels grups
A i B de 3r de Primària de l’escola La
Portalda d’Altafulla van visitar el passat
29 de gener les dependències municipals
de l’Ajuntament d’Altafulla. Després de
treballar a classe el funcionament del
consistori, van realitzar una visita guiada
per la Casa de la Vila, a la plaça del Pou.
L’itinerari es va iniciar a la sala de Plens
on els alumnes tenien preparades una
sèrie de preguntes que van formular a
l’alcalde Fèlix Alonso, i als regidors Montse Castellarnau, Eva Martínez i Guillermo
Alonso, que van estar acompanyats pel
secretari de l’Ajuntament, Francisco De
Sales Salinas. Els escolars es van interessar
per les seves trajectòries, pels projectes
realitzats fins a dia d’avui durant el seu
mandat, per algunes iniciatives que estan
pendents, per les tasques que duen a
terme en el seu dia a dia, i per la història
del poble i de l’Ajuntament. També van
posar sobre la taula algunes propostes i
suggeriments com ara incrementar les zones verdes, instal·lar cistelles de bàsquet al parc del costat de l’escola, abaratir els
preus dels pisos per a la gent més necessitada, o la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de l’estadi municipal Joan
Pijuan. Més tard, i acompanyats pel secretari i alguns tècnics municipals, van realitzar un recorregut guiat per tots els departaments, on el responsable de cada àrea els va explicar les seves funcions. / Foto: A.J. •
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L’entrevista
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“Tots els altafullencs sentim nostra l’ermita de Sant Antoni”
Jaume Gené, rector d’Altafulla des de l’any 2009. President de la Comissió del tricentenari de l’ermita
de Sant Antoni, que es commemora enguany. Amb moltes ganes i il·lusió que tota Altafulla bufi les
300 espelmes d’aniversari de la capella.
8 Quin és l’origen de l’ermita de Sant Antoni?
La història explica que Baltasar Rabassa, un pescador de la
vila, va signar un document amb l’Ajuntament per a la cessió
d’uns terrenys i poder iniciar la construcció d’una ermita en
honor a Sant Antoni. Això passava el 13 de febrer de 1714.
8 Rabassa va donar part dels seus béns per a la construcció de l’edifici...
Sí, i més endavant va demanar ser el primer ermità. Tot això
ens ho explicarà l’historiador Salvador Rovira el dia de la inauguració del tricentenari, el 14 de febrer.
8 Tornaran al lloc on tot va començar.
Tornarem a la sala de l’ajuntament. No és la mateixa casa
consistorial, però serà on recordarem l’acte de signatura i la
figura de Baltasar Rabassa.
8 Per què és important commemorar aquest aniversari?
Si recordem, si celebrem o si commemorem, no és per nostàlgia, sinó per saber d’on venim i conèixer quines són les
nostres arrels... I, com no, també per potenciar l’ermita, per
venerar a Sant Antoni...

“Hi ha interès per rehabilitar
l’ermita i condicionar l’espai”
8 Significarà un abans i un després?
La devoció al sant que tenim molta gent d’Altafulla, però
també de molts altres pobles i indrets del Baix Gaià, seguirà
existint. Segurament la majoria d’activitats que s’hi celebren
al llarg de l’any seguiran sent les mateixes. Però aquest accent
servirà també per retocar l’entorn.
8 Vol dir que s’hi faran obres?
L’alcalde m’ha dit que hi ha interès per rehabilitar l’ermita i
condicionar l’espai. Per tant, aquest tercer centenari servirà
per fer encara més atractiva la zona i millorar, per exemple, el
sistema elèctric, algunes parets amb humitats... En definitiva,
revifarem la festa.
8 Com es pretén que sigui la festivitat?
Des de l’any passat que totes les espelmes de l’ermita ja porten el record del tercer centenari, i tot això ha portat a demanar col·laboracions i procurar que la festa sigui per a tothom.
I és que l’ermita traspassa el fet religiós; hi va tothom: a passejar, a festejar, a jugar, a fer una calçotada... També s’hi va a
resar, a invocar el sant, a fer una pregària... És una ermita de
tots; per això hem buscat la complicitat de tothom i treballem
en un programa que sigui atractiu. Tots els altafullencs sentim
nostra l’ermita de Sant Antoni.

“La comissió no pot viure al marge
de la transversalitat de l’ermita”
8 La idea és de la parròquia, el consistori o les entitats?
Va néixer a l’estiu, quan cada dimarts fem una missa a l’ermita. El record constant de la làpida que hi ha al peu de l’altar, que indica l’any de construcció de l’edifici, ens havia fet
memòria ja anys enrere. El 2011, el 2012 i el 2013 dèiem, quan
arribi l’any del tercer centenari hem de... I el 2014 ha arribat
i ens hem mogut.

8

8 De quina manera?
Vam començar a muntar una petita comissió que amb el
temps s’ha anat ampliant. Ara, per exemple, comptem amb el
suport de l’Ajuntament, el Centre d’Estudis i diverses persones vinculades al món casteller, al sardanístic, amb la mar i la
navegació... Però això no ha de quedar pas aquí. Si hi ha força
ganes, hi podem afegir entitats, organismes i persones que hi
col·laborin i plantegin més actes, vinculats o no a l’activitat
que desenvolupen al teixit associatiu de la vila. La comissió no
pot viure al marge de la transversalitat de l’ermita.
8 El to del programa sembla cultural, històric i intel·
lectual.
És el que s’ha buscat en tot moment. La part religiosa, com
és obvi, no passa per alt, però sempre hem procurat que els
atributs de la festa siguin aquests.
8 Què es pot destacar del conjunt d’actes?
La presentació d’un llibre monogràfic que fa referència a
l’ermita i tot el que gira al seu voltant, com és l’entorn mediambiental, les pujades de la Penya Ciclista, les diades dels
Castellers d’Altafulla, les actuacions musicals, els rectors que
han dit missa allí... És un recull de la vida de l’ermita a càrrec
del Centre d’Estudis que tindrà lloc el dimarts de Pasqua.
8 Paral·lelament també recopilen informació per a
una exposició.
Sí, al mes d’abril exposarem un recull de fotografies, records,
quadres... que s’emmarquen en l’ermita. L’inici d’aquesta
mostra el començarem amb una taula rodona de records vius
i testimonis. Sempre és molt interessant llegir-ho, però que les
persones t’expliquin les seves vivències encara ho és més.
8 M’ha parlat d’alguns actes; tots pel 2014. Si tenim
en compte que l’ermita s’acabava d’edificar al 1717, la
festa durarà tres anys?
De moment enguany fem aquesta memòria, que posarà el
punt i final el 13 de juny. [riu] Hem de recordar que el 31 de
maig tindrem una gran festa amb els bastoners, els castellers,
els gegants, la presentació d’una auca, xocolatada... Quina
moguda! Els nostres caps no han pensat prou per allargar
tant la celebració. Però al 2017 hi podem tornar! Sobretot,
qui tingui ganes d’aportar el seu granet de sorra, que no
dubti en contactar amb la comissió. Noves idees, fresques, i
ganes de treballar sempre seran benvingudes.
Eduard Virgili

Plaça del Pou • núm. 134
113 • febrer
maig 2012
2014

Patrimoni
Cultura

Altafulla celebra aquest 2014 el tricentenari de l’Ermita de Sant Antoni
L’Ermita de Sant Antoni d’Altafulla celebra aquest 2014 els seus 300 anys d’història.
Va ser l’any 1714 quan el pescador Baltasar Rabassa va donar part dels seus béns per a
la construcció de l’edifici. El 13 de febrer d’aquell mateix any signava amb l’alcalde la
sessió dels terrenys per començar amb la construcció que veneraria a Sant Antoni. No
va ser fins l’any 1717 que no es van finalitzar les obres. L’any 1750 es van construir les
capelletes del Via Crucis amb la donació de Ramon Franquès. El segle XIX va ser convuls
per l’Ermita. Durant la guerra del Francès va ser utilitzada com a caserna i en va resultar
molt malmesa. És el cas del quadre, que va ser arrencat i trepitjat pels cavalls francesos,
i posteriorment restaurat pels veïns.
El 1820 va ser any de males collites i d’una epidèmia amb gran mortaldat. L’11 de
setembre es va decidir baixar el Quadre a la parròquia en processó. En entrar al poble,
es va produir un fet miraculós. De sobte, els malalts es van curar i un núvol negre es va emportar la pesta. El Quadre es va
mantenir a la parròquia fins el Dimarts de Pasqua del 1821, quan va ser retornat a l’Ermita, i es va acordar fixar tant la diada
del Dimarts de Pasqua com la de l’11 de Setembre com una data festiva a mode d’agraïment. Ja el 1850 s’hi va construir la
torre del telègraf, al 1906 l’altar major, i durant els anys 20 es van plantar quatre pins a la plaça de l’Ermita.
Durant la Guerra Civil, però, l’any 1936, es va cremar tot el que hi havia al seu interior, a excepció del retaule de l’altar
major que, tot i no cremar-se, va quedar malmès, i va ser restaurat durant els anys 40. Entre finals dels anys 60 i principis dels
anys 70 es van fer obres de restauració a tota l’Ermita, a banda de pavimentar la plaça i el camí. Va ser a mitjans dels anys
70 quan els castellers van començar a fer castells a la plaça per l’11 de Setembre; i als anys 80 quan els ciclistes van estrenar
la pujada en bicicleta a Sant Antoni. L’any 1999 es va instal·lar l’altar de la Mare de Déu de Montserrat; l’any 2000, la veïna
Angelina, va instaurar la tradició de llençar caramels per la finestra de l’Ermita en acabar la missa de l’11 de Setembre; i el
mateix any, s’inicia el costum de fer el Memorial Baltasar Rabassa amb una cursa des del Barri Marítim fins l’Ermita cada 11
de Setembre.
La celebració d’aquests 300 anys d’història serviran per recordar quines són les arrels. S’aprofitarà l’avinentesa per rehabilitar l’Ermita i condicionar l’entorn. Paral·lelament, s’ha creat una comissió específica del tercer centenari per a l’elaboració
del programa d’actes commemoratius, que donarà el tret de sortida el proper 14 de febrer, a les 19:30h, a la sala de Plens de
l’Ajuntament. Mossèn Jaume Gené serà l’encarregat d’inaugurar el programa, i l’alcalde Fèlix Alonso tancarà l’acte. Per la seva
banda, el professor d’història moderna de la URV i Fill Adoptiu d’Altafulla, Salvador J. Rovira, pronunciarà una conferència
sobre aquests 300 anys. L’endemà, el dia 15 de febrer, a l’Ermita, serà el torn d’una missa en sufragi de Baltasar Rabassa i dels
difunts devots. Els actes s’allargaran fins al juny. •
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Entreguen els regals de la campanya
“Compra a Altafulla i guanya un mar de premis”
La sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla va acollir el passat
23 de gener el lliurament de premis de la campanya nadalenca
“Compra a Altafulla, i guanya un mar de premis”, impulsada
per l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA)
i la patronal PIMEC Tarragona, amb la col·laboració de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament. Comerciants i guanyadors
es van reunir per fer oficial l’entrega d’obsequis del sorteig
que es va celebrar en directe a Altafulla Ràdio el passat 21 de
gener entre tots els clients que hi van participar. Els mateixos
comerciants van ser els encarregats de distribuir els lots als
afortunats, amb regals que han anat des de petits detalls fins
a sopars o estades de cap de setmana. L’acte va estar presidit
pel regidor de Comerç, Consum i Transport de l’Ajuntament
d’Altafulla, Pere Gomés; el president d’ATECA, Lluís Canyelles;
el president de PIMEC Tarragona, Florenci Nieto; i el president
de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona
(CEPTA), Antoni Belmonte. El regidor de Comerç, Pere Gomés, es va mostrar molt orgullós d’una iniciativa que neix del teixit
comercial. En aquest sentit, va agrair la tasca dels comerciants, així com la participació de la ciutadania. Malgrat les dificultats
per les quals passa el sector, va animar a continuar apostant pel comerç de proximitat, i va assegurar que des de la regidoria
continuaran donant suport a campanyes d’aquest tipus. De fet, l’àrea de Comerç ja col·labora amb ATECA en altres iniciatives
com són les Jornades Gastronòmiques o el Trenet Turístic. Qui també es va mostrar molt agraït amb uns i altres va ser el president d’ATECA, Lluís Canyelles, qui també va expressar la seva satisfacció per la bona acollida i per l’elevada participació. Tot i
això, espera que l’any vinent encara tingui més èxit que enguany. Han estat 18 els comerços i establiments que han participat
en aquesta primera edició, i més de 3.500 clients. La voluntat és donar-li continuïtat. / Foto: A.J. •

Breus
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Les visites a la vil·la romana dels Munts incrementen un 10 %

Conviden els guionistes de “La Riera” a visitar Altafulla

La Vil·la Romana d’Els Munts d’Altafulla ha experimentat
aquest 2013 un increment de visitants del 10%. Durant aquest
passat any, la residència de Caius i Faustina ha pres part per primera vegada en les Jornades Europees de Patrimoni; a banda
de continuar celebrant diferents jornades de portes obertes i
visites programades al llarg de l’any. Aquestes consisteixen en
un recorregut pels racons més curiosos i interessants de la vil·la,
que finalitza amb un aperitiu amb vi, mel, fruites, un refresc, i
diversos productes de la terra. La visita, organitzada pel Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), té una durada
aproximada de dues hores, i es pot realitzar en català i en castellà. Aquest increment s’atribueix a la diversificació de propostes
i les gairebé 240 activitats programades, com ara exposicions
temporals, tallers, visites guiades, itineraris, clubs de lectura,
cicles de cinema, entre d’altres, que han tingut un seguiment
“molt important” per part de la ciutadania.

L’Ajuntament d’Altafulla ha enviat una carta al director de
la sèrie La Riera de Televisió de Catalunya, Dani Ventura, en
què convida els guionistes i l’equip de producció, així com els
actors de la ficció a visitar la vila d’Altafulla. La missiva s’ha
remès després que el passat 20 de gener, en el capítol 821 del
programa, el municipi fos l’escenari de l’escapada nocturna i
el posterior robatori del cotxe dels personatges de la Lídia i
la Mònica. Tot i interpretar que “encara que es parli en clau
negativa d’un poble, el més important és que se’n parli”, han
destacat que les imatges emeses no es corresponien amb el
municipi, i que el passeig Marítim de Botigues de Mar “no
té res que envejar al que es va poder veure en el capítol”.
Es mostren convençuts que “el municipi té molts racons on
poder rodar algunes escenes, i la Policia Local prou eficàcia
per recuperar vehicles robats”.
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“Èxit rotund” de la III Marxa dels Castells del Baix Gaià

Un dels trams de la marxa que recorria els castells del
Baix Gaià. / Foto: Jean Segovia

La III Marxa dels Castells del Baix Gaià ha superat un any més les
expectatives, i va acabar reunint unes 600 persones, quan dies
abans ja s’havien tancat les inscripcions a 500. Una xifra que des de
l’organització s’ha qualificat “d’èxit rotund”. El regidor d’Activitat
Física i Esport, Guillermo Alonso, va reconèixer que la satisfacció
també es va fer extensiva als participants. A tall d’exemple, va
explicar que tant ha estat el gaudi, que els assistents van aplaudir
fins a cinc vegades l’organització durant la calçotada de cloenda.
I no només va ser l’organització i la participació la que va resultar
un èxit, sinó que també es va complir amb l’objectiu que la gran
majoria dels inscrits completessin els 24 quilòmetres de recorregut
caminant amb un molt bon ritme. Guillermo Alonso va assegurar
que, a banda d’esdevenir una activitat esportiva, també és un acte
de promoció del turisme, la cultura, i el paisatge del municipi. Com
és habitual, la caminada va recórrer els castells d’Altafulla, Ferran,
La Riera (Castellot), El Catllar i Tamarit. •

El Parc de la Ronda d’Altafulla disposarà d’un circuit de BTT
El Parc de la Ronda d’Altafulla disposarà d’un circuit de BTT. Així ho
ha anunciat el regidor d’Activitat
Física i Esport, Guillermo Alonso, en
el marc de la visita que els alumnes
de 3r de Primària de l’escola La Portalada van fer el passat divendres 29
de gener a les dependències municipals de l’Ajuntament d’Altafulla.
Segons va avançar l’edil, el consistori habilitarà l’espai per construir-hi
un recorregut de ressalts perquè
els usuaris el puguin fer amb bicicleta de muntanya. Aquestes obres,
que tenen un baix cost, segons ha
avançat el responsable de l’àrea
d’esports, començaran en les properes setmanes. / Foto: Estat actual
del parc •

Acabant i començant bé els anys
Afortunadament, una vegada més, us poc reportar un bon grapat d’èxits dels nostres companyes
i companys. Si em permeteu, us els subministro en forma de llista, amb el codi de la categoria:
Sant Silvestre de Reus: Miquel Sánchez González, 2n. M7. Sant Silvestre Tarragona: Marta Camps
Galí, 2a. absoluta; Manolo Carmona Gama, 3r. M40; Anna Terrón Martínez, victòria júnior; Ana
Maria Yuste, 3a. F50. La Riera de Gaià: Marta Camps Galí, victòria absoluta; Mònica Virgós Bonfill,
3a. VET40; Ana Maria Yuste Yuste, victòria FVET50. Els 10km de la Mitja de Salou: Antònia Escolà
Canales, victòria F5. Els cingles de Vilaplana: victòria M7 d’en Miquel Sánchez González; Paco
Navarro, 3r. M3. En Miquel Sánchez (a la foto) també va aconseguir la important victòria en la
lliga Champion Chip 2013, en la seva categoria de veterà. A més, diversos atletes varen participar
en la Marató de Tarragona, una prova duríssima, on varen demostrar la seva capacitat de sacrifici
i la seva resistència física i mental. Uns autèntics herois esportius, ni que fos per un dia. •
David Velasco
Atletes d’Altafulla - www.atletesaltafulla.com
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Societat

Laia i Marta Moncusí i Eduard Viñas s’enduen el Setè Concurs de Dibuix
A la Farmàcia Susana Domingo Navarro hem organitzat, un
any més, el Concurs de Dibuix, que enguany ha celebrat la
seva setena edició. Tots els nens i nenes que hi han volgut
participar, ens han portat un dibuix on la temàtica ha estat
Nadal i/o hivern. Tots estan penjats a la farmàcia. El dibuix
s´ha presentat en foli DINA-4, indicant un pseudònim, el
telèfon i l’edat del nen o la nena. Els dibuixos guanyadors
han estat penjats a la part central de la farmàcia. La guanyadora de la categoria de 0 a 6 anys ha estat Laia Moncusí
Magriñà, de 5 anys, obsequiada amb un kit d´higiene dental
(amb colors i una tortuga per pintar) i una grapadora; i els guanyadors de la categoria de 7 a 13 anys, amb empat de punts, per
primera vegada en el concurs, han estat Eduard B. Viñas, de 9 anys, i Marta Moncusí Magriñà, de 8 anys, obsequiats amb un raspall
elèctric infantil i una grapadora. •
Susana Domingo

Parc Jove Nadal
Després de gairebé un mes del Parc Jove de Nadal que vam
organitzar a “La Violeta”, abans de començar amb valoracions i memòries, vull agrair a tothom qui va participar, la
seva col·laboració, ja que amb el poc temps que teníem ha
estat genial poder comptar amb tothom. Primer, reconèixer
la fantàstica feina que estan fent els/les joves de les entitats
i associacions del municipi, especialment aquelles on els seus
joves representants fan unió d’esforços per tal de sumar-s’hi
a tota iniciativa que suposi una millora a la vida col·lectiva
del municipi. Diables, Castellers, Futbol, Associació XXL i
Futbol Sala van ser els “responsables” que els dies 3 i 4 de
gener Altafulla disposés de tot un ventall d’activitats dirigides bàsicament als joves. Gràcies a la gent de Càrites Altafulla, es va donar un caire més solidari, ja que el jove havia
de portar algun paquet d’aliments per a gaudir de totes les
activitats de manera gratuïta. Agrair també als companys de
la brigada municipal el seu suport abans, durant i després
del Parc, als voluntaris de Protecció civil, per la seva tasca.
Per finalitzar, les darreres línies les vull dedicar a reconèixer
la tasca de tots aquells joves que, de manera voluntària van
venir a donar un cop de mà amb les decoracions, muntatges
i neteja, així com el suport en tot moment de la dinamitzadora que fa possible que formem un equip. •
Sandra Ballester Chivite
Tècnica de Joventut Ajuntament Altafulla

Entitats
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Nova temporada, amb nous reptes i il·lusions renovades
Els Castellers d’Altafulla encetem nova temporada plena de canvis. A banda d’alguns canvis
a la Junta Administrativa, els dos més importants s’han produït a la Junta Tècnica. En José
Manuel Julián ha deixat de ser el Cap de Colla i l’ha rellevat del càrrec en Kike Fernández.
Al mateix temps, també hi han moviments a l’Equip de Canalla. La Mª José Traviesa “Coté”
ha substituït a la Montse Gràcia en el càrrec de Cap de Canalla. Aquests canvis van ser
recolzats per la Colla durant l’Assemblea anual ordinària que va tenir lloc el passat dia 11
de gener. Cal destacar la bona assistència amb més de 60 persones, una de les més multitudinàries que es recorden. Aprofitem per, des d’aquestes línies, agrair tota la feina realitzada durant aquest temps al José i a la Montse, així com tots aquells que han passat per
les diferents Juntes aquest darrer any. Però l’activitat torna a engegar i amb molta força.
Durant els propers divendres, des del 24 de gener fins al 14 de febrer, de 20h a 22h tindrà
lloc al local dels Castellers l’Escola de Castells. Unes sessions plenes de continguts i cultura
castellera on tots els nouvinguts podran conèixer a fons què són els castells i, en concret,
com ho fem els Castellers d’Altafulla. Pels que no són tan nous refrescarem la memòria per
tal que puguem començar la temporada amb les màximes garanties. Els continguts que es
treballaran aquests dies seran el pom de dalt, el tronc i la pinya, així com la seguretat i la
prevenció a l’hora de fer castells. Tot això ens portarà al primer assaig general, batejat des
de fa uns anys com el “Sant Tornem-hi”, que serà el 21 de febrer, on hi haurà un seguit
d’activitats abans i després de l’assaig. Així doncs, estem a punt de començar una nova
temporada amb força i il·lusió, amb ganes de sovintejar els castells bàsics de set i tornar a
fer el salt als de gamma alta de set. No us quedeu a casa, ens trobareu cada divendres a
partir de les 21h al local. Us hi esperem per a que entre tots puguem tornar a tocar el cel
aquesta temporada 2014!•
Castellers d’Altafulla

Un assaig de l’Escola de Castells. /
Foto: Jean Segovia

Una nova temporada ciclista… i ja van 30!
El passat dia 12 de gener, la Penya Ciclista d’Altafulla
va començar la temporada. Com ja va sent habitual, els
grups de carretera i muntanya es van trobar amb els companys de la Penya Ciclista La Riera i, després de la foto,
davant del Castell, varem iniciar una etapa que ens havia
de portar al lloc de l’esmorzar. La mica de pluja que va
caure va deslluir una mica la sortida. Ens varem reunir un
total de 65 ciclistes, el que de ben segur constituïa un bon
senyal del que segurament serà la temporada: molta participació, bon ambient i capacitat de sacrifici per assolir
fites que potser fins ara, no hem aconseguit i que tothom
es planteja com una exigència per tal de millorar el seu estat físic i mental. Recordem a aquells grups que, tot i no participar
directament aquest dia (grup infantil i senderisme), ja tenen preparat un bon programa d’activitats. De fet, la 3a Marxa dels
Castells del Gaià es aquí i potser es el primer esdeveniment on la Penya hi participa, com cada any, tan ajudant en l’organització com a la sortida a caminar. Companys i amics de la Penya que tingueu un molt bon any! •
Juanjo Sirvent
Penya Ciclista d’Altafulla

El Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla renova la junta
El passat mes de novembre de 2013, el Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla va renovar els membres de la seva junta directiva,
després que la vigent fins aleshores presentés la seva renúncia. Va ser votada per unanimitat entre tots el assistents la única
candidatura presentada, formada per Laia Gatell com a presidenta, Sandra Magriñà com a tresorera i Montse Blanch com a
secretària. Actualment, i just encetat aquest nou any, ja s’està posant en marxa la organització de la XVII Fira d’Artesans que,
com cada any, tindrà cita el proper mes d’agost, durant els dies 14, 15, 16 i 17. Des de l’actual junta s’està pensant de promoure diverses activitats (tallers, exposicions, mostres...), sempre relacionades amb l’artesania, per tal de dinamitzar i promocionar
el col·lectiu. I és per això que volem animar a tots aquells i aquelles que tinguin inquietuds per l’artesania a formar part dels
nostre col·lectiu, fer-se’n soci i participar de les activitats que es promoguin. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a
través del telèfon 658.424.789, o bé del correu electrònic artesansaltafulla@gmail.com •
Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla
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Tarifa social davant un bé limitat com l’aigua
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - Entesa
Aviat farà 10 anys que un altre govern
municipal privatitzava el 49% de la gestió de l’aigua d’Altafulla. Destacava que
l’empresa mixta no pot tenir pèrdues i
que és el consistori qui ho ha d’assumir.
Llavors es va concedir un préstec de 3
milions que s’ha d’anar retornant (la
meitat pel poliesportiu). També es va
demanar una segona concessió de 200
mil m3 anuals pel projecte de Brises
que no s’utilitzen però que hem d’anar
pagant. Amb les despeses financeres i
l’increment del preu de l’aigua de l’Ebre
que ens cobra el CAT, fa que aquest
any 2013 s’hagi produït un desequilibri
negatiu de 71 mil euros. Amb aquesta

situació, el consell d’administració i el
ple han ratificat, que no hi hagi un
increment de les tarifes del consum d’aigua. Per equilibrar els números negatius
s’ha decidit modificar els m3 del primer
bloc que passen de 30 a 18 m3 deixant
la resta al segon bloc. Això fa que un
consum reduït de menys de 18 m3 (18
mil litres per trimestre) no tingui quasi
cap increment, que un consum tipus de
27 m3 de 61 € passi a 67 € (2 € més al
mes) i un de 45 m3 passi de 98 € a 105.
Davant aquesta modificació també s’ha
aprovat una tarifa social per aquelles
famílies que no puguin pagar l’aigua i
que s’afegeixen a altres bonificacions

com la de famílies nombroses. Les famílies que tinguin una renda inferior als
7.967 € a l’any podran accedir a una
bonificació del 75% i per un consum
inferior als 24 m3 en famílies de menys
de 4 membres, fins a 40 m3 si la família
és més gran. Més dades, l’actualització
permet iniciar un procés de telelectura
de tots els comptadors i un control més
efectiu de fuites, fer arribar l’aigua del
CAT a Brises i cal tenir en compte que
avui el preu de l’aigua segueix molt
baix: el consumidor paga l’aigua que
surt per l’aixeta a 0,002 €/litre, és a dir
amb 1 € compra 500 litres d’aigua. •••

El pa de Franco i l’aigua dels comunistes
Josep Maria Pérez Roiger # Ideal - Independents d’Altafulla
El pa de Franco. A la primera fase
de l’autarquia, als anys 40/50, l’imperi
espanyol va patir una crisi molt forta a
la collita del blat. Tot es va apujar, tot
estava racionat, l’única ajuda que es
rebia era dels americans, llet amb pols
i formatge cheddar de color carbassa.
No hi havia blat, no ha havia pa. Va
ser quan el Caudillo va fer un discurs
—d’aquells que apujaven l’adrenalina
a tot el poble— per anunciar a bombo
i plateret la seva resolució sobirana.

“Españoles todos —va proclamar— a
pesar de los traidores esfuerzos de los
comunistas, y del contubernio judeo/
masónico; Os prometo que mientras yo
sea Generalísimo, el precio de la pieza
de pan no se modificará en las Españas”.
“El PAN no subirá de precio”. I així va
ser, el pa no va pujar de preu. Però, si
un pa feia un Kg, va passar a pesar 800
grams. L’aigua dels comunistes. Ara,
el govern d’Altafulla fa el mateix, van
prometre que no pujarien cap preu, i

ho estan complint. Per exemple l’aigua,
no ens apujaran el preu, però... Ens baixen els mínims, és a dir, si abans podies
gastar fins a 30 metres cúbics trimestralment al preu de 0,3181 € el metre
cúbic; ara, tot el que passi de 18m3 ho
pagaràs al doble 0,6362 €, i el que passi
del que abans eren el mínim, és a dir, 30
m3, ho pagaràs al quàdruple 1,2725 €
m3. Això si l’aigua no s’ha apujat. Tots
els extrems es toquen vilatans, bon vent
i barca nova. •••

Breus
Nou calendari de recollida de voluminosos

Posen en marxa el segon taller sobre la memòria

El nou calendari de recollida de voluminosos d’Altafulla passa
de tres dies consecutius al mes a dos, i distanciats en el temps.
Al llarg d’aquest 2014, seran el tercer dilluns i el quart divendres de cada mes. La regidoria de Serveis ja ha previst que les
convocatòries de recollida al febrer i al març seran els dies 17
i 28. La voluntat, segons el regidor Francesc Farré, “és acabar
amb la mala imatge que podia suposar tenir els diferents
materials durant tres dies a la via pública”. Segons el regidor,
la reducció de dies no suposarà un detriment del servei, sinó
que a més significarà una reducció del cost. Aquelles persones
que necessitin fer ús del servei, han de sol·licitar-ho prèviament
a l’Ajuntament. També existeix la possibilitat de dipositar els
voluminosos a la deixalleria de Torredembarra. Els residus són
andròmines com ferralla, vidres de finestres i miralls, fustes,
objectes grans de plàstic, i de característiques similars.

La segona edició del Taller d’Entrenament de la Memòria
per a la Gent Gran, impulsat per la regidoria d’Acció Social
i Ciutadania, ja està en marxa. Les diferents sessions del curs
es desenvolupen tots els dijous fins el 20 de març a l’Aula
de Formació Aldara, de 16:30 a 18:30h. Estan impartides
per representants de la Creu Roja Tarragona. Segons la
responsable de l’àrea, Eva Martínez, aquesta segona convocatòria del curs dóna prioritat a aquelles persones que
ja van assistir a la primera edició. Hi participen una vintena
de persones. El taller, subvencionat per l’àrea de Salut, se
centra en exercicis actius que afavoreixen la participació i el
treball memorístic. Tots els participants són persones majors
de 65 anys.

Fe d’errades
En la notícia de l’anterior edició on s’informava sobre la rebuda dels veïns italians per part de l’Associació Amics de Roviano
d’Altafulla, el telèfon de contacte que hi apareixia no correspon al número correcte. Aquelles persones interessades en participar en alguna de les activitats d’intercanvi poden posar-se en contacte amb l’organització a través del telèfon 679 842 635,
o bé, del correu electrònic amicsderoviano@gmail.com.
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Fòrum

Gràcies
El passat dia 29 de gener, tot baixant cap
a mar, pel pont que passa sobre la via
del tren, el meu marit, em va fer adonar
que, en dos dels punts de confluència
amb les bigues que el suporten, hi havia
uns trossos malmesos de ciments i rajols
que estaven a punt de caure i podien

ferir algú que passés per sota anant cap
a l’estació o recollint el cotxe de l’aparcament. Per prevenir un possible accident,
vaig fer un parell de fotografies i les vaig
enviar via e-mail al Sr. Alcalde i al regidor
d’Urbanisme, tot advertint que creia que
era urgent una intervenció de la brigada.

La resposta va ser molt ràpida i efectiva,
l’endemà ja no existia cap mena de perill,
la brigada ja havia retirat els trossos
d’obra que estaven trencats. Gràcies per
l’atenció i la diligència.

Marga Badia

L’Ajuntament d’Altafulla dóna suport al dret de les dones a decidir
El Ple de l’Ajuntament del 30 de novembre, va aprovar una moció presentada
pels grups municipals del govern (AA, SI
i CiU) i promoguda per la societat civil,
que instava al Ministeri de Justícia a no
modificar la Llei 2/2010 sobre la Salut
Sexual i Reproductiva i la Interrupció de
l’Embaràs. Es temia que els canvis en la llei
aprovada pel govern de Zapatero, tornarien a considerar a la dona com a menor i
sense dret a decidir sobre el seu cos i que
el fet d’avortar, fet indesitjat i dolorós per
a la majoria de les dones, entrés de nou
al codi penal. La votació va retractar el
que els partits i grups assistents pensen
de les dones i la seva capacitat de decidir.
Destacar que els representants del PP no
van tenir cap dubte en votar en contra i

que el representant d’Ideal amb l’excusa
habitual es va abstenir. Setmanes més
tard, en plenes festes de Nadal, Gallardón va presentar el projecte de llei, la
seva amenaça. La por estava justificada.
Únicament dos supòsits: perill per a la
salut de la dona i violació i amb moltes
limitacions. El supòsit de malformacions,
inclòs en la llei del 85 on l’avortament era
delicte, desapareix excepte si la malformació és “incompatible amb la vida”. A
partir d’ara, i si s’aprova la llei, les dones
dependran del que jutges, psiquiatres,
mossens i metges, decideixin sobre el seu
cos perquè ella no ho podrà fer. Mossens,
es veu que l’Església té molt a veure amb
aquest projecte! La regressió que suposa
aquesta llei és inqüestionable, però allò

que crida més l’atenció es la hipocresia i la
ignorància (o no?) del PP. Quan les retallades estan fent desaparèixer les ajudes per
la dependència, i per tant, en molts casos
originats en malformacions congènites;
quan les classes benestants no tindran
cap problema, com sempre, per anar a
Londres, de nou, a avortar; quan tornaran
els avortaments clandestins amb menys
garanties de seguretat; quan ja no es
parla res d’informació i educació sexual al
sistema educatiu, acaben dient, com s’ha
sabut avui 27 de gener, que la nova Llei
de l’avortament tindrà efectes positius en
l’economia espanyola. Vergonya!

Marisa Méndez-Vigo

Rèplica al PP sobre la denúncia de manipulació de la Plaça del Pou
i Altafulla Ràdio
Lamento haver de tornar a sortir en defensa de la professionalitat i credibilitat dels
periodistes que fan la seva feina en els
mitjans de comunicació d’Altafulla. És la
meva obligació com a responsable polític
i sembla que no serveix de res l’aprovació
de manifestos en defensa dels treballadors. Pel Partit Popular tot està manipulat.
No hauria de recordar que els treballadors
d’Altafulla fan la seva feina lliurement,
aplicant els criteris deontològics del periodisme i que mai ha existit un filtre polític
en la revista ni la ràdio. Són les mateixes
persones i els mateixos criteris utilitzats
quan la senyora Navarro estava a l’equip
de govern entre 2008 i 2011. He anat
recordant al PP que si tenen crítiques les
adrecin cap a mi i no a uns periodistes que
ni són els “voceros” del govern ni titelles

al nostre servei. Una mica de respecte. Si
hi ha indicis de parcialitat, per això hi ha
un consell sectorial de comunicació que
el Partit Popular pràcticament no hi va
mai. S’han fet jornades de comunicació
amb experts per debatre l’ús de les xarxes
socials, el PP no hi ha anat ni ha respectat
les normes ratificades per la subdelegació
del govern. De fet el PP és l’únic grup que
mai identifica qui escriu. També es queixen de manca d’espai i tertúlies. Al 2013
l’Espai Obert va limitar-se per la negativa
del govern central a poder contractar
substituts per les baixes de maternitat/
paternitat, però malgrat això en el darrer
trimestre es van programar tres tertúlies
en les quals el PP no va assistir, Navarro i
Fernández van ser entrevistats tres vegades i altres 5 van dir que no, sempre sur-

ten les seves declaracions dels plens i mai
envien cap nota de premsa ni comunicat.
Han publicat lliurement sempre a la plaça
del Pou, ara diuen que ja no ho faran més
per ser un “panfleto electoral”. És trist
que una formació política llenci merda
sense proves a uns treballadors parlant
de censura i manipulació, si bé són conseqüents amb la darrera “perla” del regidor
José Antonio Fernández quan va dir en el
ple que “per a ell tots els mitjans públics
s’haurien de tancar” o sigui que ell tancaria directament la Plaça del Pou, Altafulla
Ràdio i el TAC 12. Visca la democràcia.

Francesc Farré
Tinent d’Alcalde de
Mitjans de Comunicació

Torrons després de Nadal
Potser sóc un “bitxo raro” però, en qualsevol cas, estic segur que no sóc l’únic que
li agrada menjar pa amb algunes postres,
o sopa de galets grossos fora de les festes de Nadal, o circular per la dreta a les
autopistes de tres carrils… Dic això perquè
un parell de dies després de les festes de
Nadal, Cap d’any i Reis, vaig anar a una
gran superfície amb intenció de tornar
a comprar alguns torrons i altres pastes
típiques d’aquests dies, com polvorons i
tot això. De fet, em venen més de gust
els mesos de gener, febrer, i mentre faci

fred, sigui per postres o per berenar, que
no pas per Nadal, després dels menjars
habitualment més contundents. Doncs no!
No n’hi havia ni el més petit rastre, com si
tinguéssim l’obligació de menjar-ne només
per aquestes festes! M’agradaria saber què
se n’ha fet de tot el “material” que no es
va vendre, perquè estic segur que no es
va vendre tot. Es regala a alguna ONG?
Es recicla d’alguna manera? Es guarda
degudament i el trobarem a les estanteries
d’aquí deu mesos? M’agradaria rebre qualsevol informació al respecte. I també, per

què no podem menjar polvorons o sopa
de galets grossos al febrer… De la mateixa
manera que podem menjar gelats en ple
hivern encara que nevi. Si no trobo resposta, ja sé què he de fer quan arribi el proper
novembre o desembre: Gastar-me la paga
extra (si encara n’hi ha, perquè sóc jubilat)
en galets grossos, torrons i polvorons, per
tenir-ne tot l’hivern. Bon any 2014, agafa
torrons i esmorza! (Ja sé que no es diu així,
però queda més bé).

Antoni Horta Domènech
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Dilluns
00

Dimarts

Dimecres

Colors Primaris

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Notícies en xarxa, edició migdia (r)

SET de DJ

01

In & Out

02
03

100% Música

100% Música

04
05
06

Cap de Setmana

07
08

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

L’Entrevista

10

L’Espai Obert

11

L’informatiu d’Altafulla Ràdio

L’informatiu Setmanal
100% Música

15

L’informatiu d’Altafulla Ràdio

16

18

altafullaradio@altafullaradio.cat
www.altafullaradio.cat

23

El Cel Obert
100 % Música

La Tarda

17

977 65 29 23 (redacció)
977 65 06 93 (directe)

Baix Gaià
Esports

The Road of Country

L’altra cara de la
lluna

Som Terra

Cinema

L’informatiu Setmanal

El Patito de Goma

Un toc de Rock

22

I com estàs de salut?
7 Dies

L’informatiu d’Altafulla Ràdio
Baix Gaià Esports

Carta de Clàssics

Jazz Club

Cap de setmana

El Temps Passa

Troba-dors

L’Internauta

Valors a l’Alça

L’Espai Obert (r)

L’Informatiu Setmanal

Els Butlletins Locals i l’Agenda Comarcal s’emet a cada hora en punt des de les 07.00 fins a les 00.00
Transmissions dels Plens Municipals i les Audiències Públiques el darrer dissabte de mes
Transmissions dels partits del primer equip del CE Altafulla quan juga a casa
La graella de programació d’Altafulla Ràdio és orientativa i l’emissora es reserva el dret de modificar-la en ocasions puntuals

Transports
L9

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

RENFE
Altf/Tgn

Autobusos
nocturns
Altafulla
/ Tarragona

Pere
Martell
6:20
7:23
8:07
9:01
10:29
11:13
12:04
12:57
13:30
14:35
15:11
16:06
16:46
17:55
18:36
19:28
20:10
21:02
21:35

Aiguamolls
del Gaià
6:49
7:55
8:43
9:35
11:04
11:48
12:40
13:33
14:04
15:08
15:44
16:38
17:19
18:30
19:12
20:05
20:44
21:34
22:04

Aiguamolls
del Gaià
7:03
7:44
8:11
8:53
9:50
11:19
12:14
12:56
13:48
14:24
15:23
16:00
16:53
17:34
18:45
19:27
20:20
20:59
21:49

Pere
Martell
7:37
8:21
8:50
9:28

19:20
20:02
20:54
21:28

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:07

8:05
10:03
11:37
13:13
14:47
16:19
18:11
19:43
21:10
22:33

8:20
10:18
11:52
13:28
15:00
16:32
18:26
20:01
21:25

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

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15

00:17

01:45

01:47

03:45

03:47

05:05

05:07

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
18:08
19:41
21:09
22:30

8:20
10:17
11:50
13:27
14:59
16:32
18:25
20:01
21:25

Altafulla
Parada
Centre
Centre Comercial
Altafulla - Tarragona

11:54
12:49
13:37
14:27
15:03
15:59
16:38

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

23:29

23:30

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

8:56
10:53
12:25
14:06
15:30
17:08
18:58
20:32
21:53

Tarragona - Altafulla

Feiners

A cau d’orella

L’espai obert

21

Dissabtes

Berà Rock

Notícies en xarxa, edició migdia

20

Diumenges i festius

El Patito de Goma (r)

14

19

v

Para que no me olvides

100% Música

13

•
•
•
•

La Màgia de les Sardanes

L’informatiu d’Altafulla Ràdio

12

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

L’informatiu Setmanal

L’informatiu d’Altafulla Ràdio

09

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

AUTOCARS
Període temporada baixa
(de 28 d’octubre a 1 de maig)

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes feiners: 10.10h
Diumenges i festius: 17.55h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 22.55h
Diumenges i festius:
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

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
AULA DE FORMACIÓ ALDARA
977 65 10 85
Escola d’Adults
977 65 16 71
Escola La Portalada
977 65 03 23
Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

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

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12
Escoles, 10

CENTRE OBERT	
		
Pavelló poliesportiu
Escola de Música (migdies)

Serveis Municipals

977 65 06 90
648 54 62 72
977 65 15 71
977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

Casal La Violeta

977 65 00 83

Punt d’Informació Juvenil

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’

977 65 07 79

Piscina Municipal Alcalde Pijuan, 4
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 21 10
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

S. Antoni Abat, 11

	Era de l’Esteve
Placeta, 12

Veterinaris (d’urgències)
977 65 29 08
627 56 39 39 / 629 71 15 90
Protecció Civil
648 14 57 56

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. Vinyet, 1 · Local 1)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Recollida de Mobles i Andròmines
Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

ANADA
10,15

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

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

977 65 24 20

Plaça dels Vents, 5

19º

dia 26

Temperatura mínima

0,8º

dia 1 i 31

Pluja màxima

2,1 litres/m2

dia 18

Mitjana mensual temp. màx.

15,3

Mitjana mensual temp. mín.

5º

Total pluja recollida

10,7 litres/m2

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

TORNADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

10,45

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

11,25

Eroski

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

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 15 a 18 h
Dissabte: De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Diumenge: De 10 a 13 h
(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona.
Cal acreditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 977 64 58 19
HORARI DE MISSES
Església de Sant Martí

Església de Sta. Maria

Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Resta tancada fins al maig

Farmàcies de guàrdia
01/02
03/09
10/16
17/23
24/28

febrer:
febrer:
febrer:
febrer:
febrer:

MIRAR FINESTRETA
S. Domingo
MIRAR FINESTRETA
S. Domingo
MIRAR FINESTRETA

01/02 març: MIRAR FINESTRETA
03/09 març: S. Domingo
10/16 març: MIRAR FINESTRETA
17/23 març: S. Domingo
24/30 març: MIRAR FINESTRETA
31 març: S. Domingo

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

19

