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Editorial 

tornem a la normalitat de no parar

posem el punt i final a un estiu diferent; hem tingut poc 
estiu, climatològicament parlant. I això que enguany es-

trenàvem piscina... Fins i tot, en dues ocasions, les tintoreres 
han intentat privar-nos del bon temps que hauria de carac-
teritzar aquestes dates! Ha estat, malgrat tot, un estiu com-
plet a la nostra vila. Altafulla ha sortit al carrer per vibrar com 
mai els darrers mesos amb activitats i actes per a tots els 
gustos i edats, actuacions d’entitats i associacions locals, 
reivindicacions que han pretès anar més enllà que una sim-
ple qüestió municipal, com quan vam donar suport al poble 
palestí... ara tot pren el seu curs, i serà frenètic.

ens espera una tardor de no parar. per començar, aquest 11 
de setembre sortirem al carrer per demostrar al poble català 
i al món quin és el camí que volem seguir per poder decidir el 
nostre futur. Des d’aquest setembre, altafulla i els nostres re-
presentants del govern són una de les estrelles guia d’aquest 
procés a la comarca. Ens conduiran a un 9-N que, amb total 
convenciment i fermesa, hem de reivindicar, defensar i exigir 
que tingui urnes. És per això que, si volem constituir-nos 
com a Estat propi, convé que abans sapiguem caminar sols 
i situar-nos per sobre de qualsevol persona, líder i organitza-
ció. Amb tot, de Pujols n’hi ha aquí i a l’Estat espanyol. I pas 
a pas i amb fermesa, hem d’estar convençuts que és l’hora 
per què el poble faci ús de la democràcia. •

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

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

638 355 670  
comercial@altafullaradio.cat  
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Les obres del Martí d’ardenya podrien començar al novembre

Què passarà al nou carrer Martí d’Ardenya quan plogui. Aquesta és la prin-
cipal preocupació que la ciutadania i els comerciants d’Altafulla han ex-
pressat aquest mes d’agost en una reunió convocada per l’ajuntament per 

tractar el projecte d’arranjament del vial. una proposta que va imposar-se a la de 
reforma i adequació dels vestidors de l’estadi municipal Joan pijuan en la consulta 
popular impulsada pel consistori i el consell de participació ciutadana.

El regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera, ha fet una valoració positiva de la trobada ja 
que considera que “la gent és conscient que s’ha de fer alguna cosa en aquest vial”. 
Molinera ha reconegut que és difícil parlar de terminis, tot i que l’aprovació definitiva del 
projecte està prevista per aquest mes de setembre; i l’inici de les obres, al novembre. 
El regidor s’ha mostrat convençut que “els resultats seran molt positius, com ja s’ha 
pogut demostrar amb el carrer Sant antoni abat i l’avinguda marquès de tamarit”.

les obres contemplen la formació d’una canalització d’aigües pluvials soterrada, 
actualment inexistent, la connexió dels desguassos de pluvials de cada casa a la 
xarxa general i el soterrament de les instal·lacions aèries existents, com el cablejat 
elèctric. També preveuen l’enderroc de les actuals voreres i calçada, la construcció 
de noves voreres més amples amb un panot adequat de pedra natural i la formació 
d’una nova calçada més estreta, a la mateixa alçada de les voreres, amb paviment 
bituminós. Un dels punts més significatius serà la supressió de l’aparcament al 
carrer, donat que per la seva estretor dificulta la circulació rodada i de vianants, 
així com la instal·lació de diversos elements de mobiliari urbà, com ara jardineres, 
bancs i lluminàries, que permetran assolir un caràcter de nucli històric per a la via i 
afavorir la seguretat dels vianants. •

passada la Festa major petita de Sant antoni, a partir de la setmana del 15 de 
setembre, l’Ajuntament d’Altafulla té previst arranjar algunes zones del poble. 
en aquest sentit, el que es duria a terme des de la regidoria d’urbanisme, seria 

un nou asfaltat a aquells carrers en més mal estat del municipi. Aquestes actuacions 
afectarien els carrers dels munts i de les termes, a Baix a mar, i al carrer dels caus, a 
la zona de l’escola la portalada.

amb aquestes actuacions, l’equip de govern manifesta que “torna a escoltar les 
peticions que veïns i veïnes d’Altafulla han fet en diverses audiències públiques”. I és 
que a aquesta simulació de roda de premsa ja fa uns mesos que alguns altafullencs i 
altafullenques fan referència a indrets malmesos de la vila i que amb el pas dels anys 
cal tornar a adequar a les necessitats del moment. El consistori ja ha avançat que tots 
aquests carrers, “poc a poc s’aniran posant en perfectes condicions”.

el cost d’aquestes intervencions ascendeix a un total de 45.174,74 euros. aquest 
import és el resultat d’una variació de diverses partides del pressupost municipal que 
va aprovar el Ple del consistori ara fa uns mesos i que, per tràmits administratius, fins 
ara no s’ha pogut utilitzar. •

L’ajuntament asfaltarà carrers passada “La Petita”

la derogació de les subvencions per a obres i projectes del pla Únic d’obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2014-2017 dificulta l’execució del 
projecte de rehabilitació del casal La Violeta d’Altafulla. El Govern català i les 

quatre diputacions catalanes van fer efectiva el passat mes de juliol la modificació 
dels convenis per a les anualitats 2014-2015 del PUOSC per tal de destinar aquesta 
línia d’ajuts a abonar prop del 50% del deute de la Generalitat amb els ajuntaments 
pel que fa a les escoles bressol. Un fet que obliga a modificar les aportacions previs-
tes en matèria d’inversions.

El cost total de les obres de rehabilitació de La Violeta ascendeix als 250.000 €, 
dels quals el govern català n’havia d’aportar al voltant de 200.000. En aquest context, 
les arques altafullenques només havien de fer-se càrrec dels 50.000 euros restants. 
Uns números, però, que ara s’han vist totalment trastocats. El regidor d’Urbanisme 
d’Altafulla, Jordi Molinera, ha lamentat la situació perquè “la ciutadania d’Altafulla i 
de Catalunya paga els seus impostos, i tenen la capacitat econòmica suficient per 
engegar aquest tipus de projectes”.

Molinera ha reconegut que “ara per ara no tenim prou recursos propis per tirar 
endavant el projecte”. Des de l’Ajuntament, però, consideren que és una “millora 
necessària”. De fet, es tracta d’un projecte de l’any 2007 que pretén dotar l’espai de 
les màximes garanties de qualitat a l’hora d’organitzar qualsevol esdeveniment i que 
impliqui un aforament limitat de persones. La voluntat, ara, és dedicar-hi una partida 
en els pressupostos del 2015, que s’han d’aprovar el proper mes de novembre. •

La derogació del PuOsc impedeix la rehabilitació de La Violeta

Imatge actual del carrer Termes, que serà asfaltat. / Foto: Eduard Virgili

Accessos al Casal Municipal “La Violeta”. / Foto: EV
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L’alcalde d’altafulla, fèlix alonso, es mulla per l’eLa

l’alcalde d’altafulla, Fèlix alonso, 
ha complert amb el repte de 
mullar-se amb una galleda d’ai-

gua freda per l’ELA. El batlle havia estat 
nominat per la regidora a l’ajuntament 
de tarragona per IcV-euia, arga Sen-
tís. en ser escollit, alonso es mostrava 
força sorprès davant la galleda d’aigua 
freda que l’esperava, però tot i així, el 
29 d’agost a mig matí a l’era del Se-
nyor, amb el castell d’altafulla de fons, 
l’alcalde es va llençar per sobre una 
galleda plena d’aigua i glaçons. les 
imatges gravades es troben penjades a 
les xarxes socials Facebook i twitter de 
l’ajuntament.

amb això, l’alcalde va fer un dona-
tiu a la Fundació miquel Valls, que lluita 
contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica, i va 
nominar perquè fessin el mateix, al direc-
tor de cinema Juan cruz, a l’atleta Berta 
castells i a la diputada Hortènsia Grau. 

El fenomen #icebucketchallenge s’ha 
donat a conèixer a nivell mundial a través 
de les xarxes socials, on famosos i no tan 
famosos, fan el gest de llançar-se una ga-
lleda d’aigua gelada per sobre. D’aquesta 
manera es dóna a conèixer una malal-
tia degenerativa anomenada ela que a 
la demarcació de tarragona afecta a 24 
persones i que té la intenció de recaptar 
fons per a la seva investigació. •

l’alcalde d’altafulla, Fèlix alonso 
(AA-Entesa), és des d’aquest 3 
de setembre qui representa la co-

marca del tarragonès dins del consell Di-
rectiu de l’associació de municipis per la 
Independència, de la qual n’és membre 
Altafulla des de fa dos anys. Així ho ha 
corroborat l’entitat en una reunió celebra-
da a principis de mes al casal de Dones 
de Reus, on han estat presents una qua-
rantena d’alcaldes i regidors en represen-
tació de totes les comarques catalanes.

Fins ara era l’ajuntament de tor-
redembarra i l’exalcalde Daniel Masagué, 
imputat en el presumpte cas de corrupció 
urbanística de la vila, qui representava el 
territori. Donat, però, que membres de 
l’Ajuntament d’Altafulla sempre han estat 
presents en totes les trobades i convoca-
tòries, des de la mateixa entitat i amb el 
consentiment de la corporació s’ha deci-

dit que altafulla i Fèlix alonso estiguin al 
capdavant. el consell Directiu es reuneix 
cada dos mesos per tractar temes d’ac-
tualitat. I en aquesta ocasió les principals 
qüestions a debatre han estat la Diada de 
l’Onze de Setembre i la consulta del 9 de 
novembre. l’amI insta els ajuntaments 
catalans a convocar plens extraordinaris 
de suport a la consulta tan bon punt el 
president de la Generalitat, artur mas, sig-
ni el decret de convocatòria. el president 
de l’entitat, Josep Maria Vila d’Abadal, ha 
explicat que la iniciativa, que compta amb 
el suport de l’associació catalana de mu-
nicipis (acm), posarà en valor “la força 
institucional” del municipalisme.

Paral·lelament, Vila d’Abadal ha insis-
tit que si no s’acaba convocant la con-
sulta ni es fan unes eleccions plebiscità-
ries, impulsaran el referèndum sobre la 
independència des dels municipis. •

fèlix alonso i altafulla, nous representants del tarragonès a l’aMi

Altafulla reclama la gratuïtat de l’AP-7 des de Vila-seca fins al Vendrell

els municipis d’altafulla, el Vendrell, 
torredembarra, creixell i roda de 
Berà s’han reunit a finals d’agost 

per posar sobre la taula i tractar totes 
les qüestions que fan referència al trànsit 
rodat de vehicles, l’antiga carretera Na-
cional 340, l’autopista AP-7 i un possible 
desdoblament per millorar la circulació. 
la trobada respon al punt àlgid en què 
s’ha arribat aquest estiu pel que fa a em-

bussos circulatoris a l’antiga carretera 
general i accidents de gravetat.

La conclusió de la reunió és que 
“difícilment algú plantejarà en aquests 
moments el desdoblament de l’N-340”, 
segons paraules de l’alcalde d’altafulla, 
Fèlix alonso. “com que el problema el 
tenim avui”, ha dit el batlle, “la solució 
també ha de ser per avui”, i aquesta 
passaria per l’alliberament del peatge de 

l’autopista AP-7, o el què és el mateix, 
que l’ap-7 fos gratuïta des de Vila-seca 
fins al Vendrell.

El primer pas a partir d’ara mateix és 
redactar un text conjuntament que expo-
si tot el que es va tractar a la reunió i, 
a la vegada, plantegi les possibles solu-
cions i reclamacions. un document que 
aprovarien tots els plenaris dels munici-
pis afectats. paral·lelament, però, Fèlix 

Alonso ha informat que se sol·licitarà una 
reunió amb el subdelegat del Govern de 
l’estat a tarragona, Jordi Sierra, perquè 
els faciliti una trobada amb el secretari 
general d’Infraestructures, manuel miño. 
A més, l’alcalde d’Altafulla ha dit que 
també es treballarà per fer front a la pro-
blemàtica amb el Departament de terri-
tori de la Generalitat. •

Remullada per l’ELA de Fèlix Alonso. / Foto: EV

Fèlix Alonso amb Vila d’Abadal i Josep Andreu en una reunió de l’AMI. / 
Foto: Arxiu Ajuntament
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L’ajuntament d’altafulla dóna suport al poble de Palestina

l’equip de Govern d’altafulla (alternativa altafulla - entesa, Solidaritat cata-
lana per la Independència i Convergència i Unió) ha mostrat el seu rebuig a 
l’ocupació de palestina i a la massacre viscuda per la població civil de Gaza 

davant els atacs de l’exèrcit l’Israel. Ho ha fet a principis de mes d’agost de forma 
simbòlica, amb la penjada de la bandera palestina amb un crespó negre al balcó del 
consistori. Aquesta hi va onejar diversos dies.

Segons l’ajuntament, va consistir en un “petit acte simbòlic de suport al poble 
palestí davant l’ofensiva israeliana desproporcionada a Gaza”. el consistori tam-
bé va criticar que “els Estats europeus no reaccionessin”. En referència a l’Estat 
espanyol, va titllar “d’insuficient” l’aturada de la venda d’armament, i es va exigir 
“reaccions contundents com ara la retirada d’ambaixadors i la condemna en ferm 
de les nacions unides”. els representants de l’ajuntament es van mostrar sorpresos 
que “un Estat modern i occidental, com és Israel, actués com un Estat canalla”. Els 
actes de suport al poble palestí, però, no van acabar aquí. en aquest cas, doncs, 
van seguir amb una concentració civil per rebutjar la situació. es tractava d’una con-
vocatòria del moviment Dones de Negre, un col•lectiu de dones per la pau i contra 
la violència que va ser fundat l’any 1989 per dones israelites i palestines, i que a dia 
d’avui té presència a més de 80 països d’arreu del món. 

la concentració, que va comptar amb el suport de l’ajuntament d’altafulla, va 
consistir en un minut de silenci, la lectura del manifest i la lectura de textos de dife-
rents dones jueves i palestines testimonis de la situació a la franja de Gaza.. •

l’Ajuntament d’Altafulla ha intensificat aquest estiu el servei de re-
collida de la brossa. l’ampliació es va posar en marxa pel pont 
de Sant Joan i aquest ritme estival funcionarà fins a mitjans de 

setembre. I és que durant els mesos d’estiu la població pateix un fort 
increment al municipi, especialment al Barri marítim i, conseqüentment, 
també experimenta un increment dels residus.

les darreres setmanes, però, malgrat l’increment de la recollida i bui-
datge de contenidors, s’han detectat alguns punts negres, on s’acumu-
lava la brutícia i es feien presents les males olors. És per aquest motiu 
que, des del consistori, s’ha editat un full informatiu en el marc de la 
campanya “Amb Altafulla + neta = guanya tothom”, que especifica què 
es pot llençar a cada contenidor, on hi ha punts de recollida d’oli domès-
tic usat i quins són els horaris de la deixalleria de Torredembarra així com 
el funcionament del servei gratuït de recollida d’andròmines i mobles.

Des de l’Ajuntament, el regidor de Serveis, Francesc Farré, ha advertit 
al veïnat que “no n’hi ha mai prou i cal millorar més en matèria de reci-
clatge”, i ha aprofitat per recordar que l’Ordenança de Civisme preveu 
sancions d’entre 60 i 12.000 euros per a l’ús incorrecte dels contenidors. 
Un missatge que Farré ha adreçat a aquelles persones que no fan bé la 
feina. •

amb altafulla + neta = guanya tothom

altafulla encetarà el curs escolar amb 1.500 alumnes

el col·lectiu docent ja ha tornat a les 
aules. El nou curs escolar 2014-
2015 no donarà el tret de sortida 

fins el proper 15 de setembre, però el 
professorat ha de començar a definir les 
programacions per tenir-ho tot a punt 
amb l’arribada dels alumnes. 

I és que enguany, aquests, s’incre-

menten en tots els centres. l’escola 
la portalada encetarà el curs amb 425 
alumnes (415 el 2013); l’escola El Ro-
quissar, amb 215 (192 el 2013); la llar 
d’infants Hort de Pau, amb 76 (70 el 
2013); la llar d’infants Francesc Blanch, 
amb 40 (31 el 2013); l’Escola Municipal 
de Música, amb 204 (197 el 2013); i 

l’Institut, que tot i no haver tancat ma-
triculacions, rondarà entre els 450 i els 
500, una xifra lleugerament superior a la 
de l’any passat.

l’increment, però, representa en al-
guns grups de les escoles de primària 
que el nombre d’alumnes se situï per 
damunt de les ràtios establertes. una 

qüestió que representa una “preocupa-
ció” per a la regidora d’educació, eva 
Martínez. Tot i això, s’ha mostrat opti-
mista, i ha reconegut que els equips hu-
mans dels diferents centres tornen amb 
“energia, motivació i moltes ganes de 
tirar el curs endavant”. •

Concentració impulsada per Dones de Negre. / Foto: Carla Gómez
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una 13a cantada d’Havaneres multitudinària

la cançó marinera i el rom cremat han tornat a con-
vertir-se en la parella perfecte aquest mes d’agost 
a la platja d’Altafulla. El dissabte dia 9 a la nit, el 

racó del Fortí va tornar a esdevenir l’escenari de la més 
que consolidada cantada d’Havaneres. una cita inelu-
dible en el calendari estiuenc que, amb 13 edicions de 
trajectòria s’ha convertit en una de les cantades amb 
més renom i reconeixement dins i fora de Catalunya.

al voltant d’un miler de persones van gaudir de la 
vetllada, enguany amenitzada pels grups port Salou de 
Salou, norai de palamós i Vent Fort de l’Hospitalet de 
l’Infant. l’organitzador, Xavier pardina, en va fer una va-
loració molt positiva i va destacar que havia estat “una 
de les cantades més multitudinàries dels darrers anys”.

cadascuna de les formacions va interpretar sis pe-
ces, que van culminar amb una actuació conjunta a 
ritme de “la bella lola” i “el meu avi”. Des de l’organit-
zació, un any més, també es va retre homenatge a la 
persona que fa 13 anys va impulsar la cantada, Josep 
maria Bellido, amb la interpretació d’una de les seves 
havaneres.

L’objectiu de cara a properes edicions és continuar 
amb la mateixa línia i mantenir la qualitat de les formaci-
ons participants. I és que segons paraules de Pardina, 
“un cop tancada la cantada d’enguany, ja cal començar 
a estudiar el cartell del 2015”. •

la plaça de l’Església ha tornat a ser l’escenari, 
aquest agost, d’una nova edició de la nit de piano i 

Poemes d’Altafulla. Una edició que enguany ha celebrat 
els seus 15 anys de trajectòria al municipi. Quinze anys 
d’històries i records que van començar a avançar entre 
un grup d’amics i que han acabat consolidant-se en 
una cita molt esperada al municipi cada estiu amb un 
públic fidel any rere any.

una de les organitzadores de l’esdeveniment, Joa-
na Badia, va fer una valoració molt positiva de la nit del 
diumenge dia 24. Va parlar tant d’èxit en les interpretaci-
ons com de públic, que es va situar al voltant de les 150 
persones. A més, tal com ja s’havia fet dies abans, a la 
prèvia al recital musico-poètic, Badia també va parlar del 
debut de dos veïns d’altafulla a la cita musical i literària. 
Es tracta d’Òscar Vidal i la seva filla Maria, a qui va qua-
lificar de “delícia de veu i guitarra”. Joana Badia també 
va lamentar que, en aquesta ocasió, el pare de la nit de 
Piano i Poemes, Fonxo Blanch, no pogués assistir-hi per 
motius de salut. Badia va destacar la seva figura com a 
principal impulsor de la mostra, que ho va deixar “llest al 
100% perquè tot anés sobre rodes”, i va dir que els diver-
sos intèrprets que van actuar a la nit de piano i poemes 
així com el públic, “amb les seves actuacions i aplaudi-
ments, van tenir-lo present en tot moment”. •

èxit de públic i interpretacions a la 15a nit de Piano i Poemes

Les havaneres i el rom cremat van acollir un nombrós públic al racó del Fortí. / Foto: CG

El públic de la Nit de Piano i Poemes atent a l’actuació d’Òscar i Maria Vidal. / Foto: Toni Cabanillas
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el 27è festival de Música, amb una mitjana de 150 persones per concert

la soprano Inmaculada almeda i el duet de piano i guitarra Hermanos cuenca van 
ser els encarregats de tancar el 23 d’agost al vespre el 27è Festival Internacional de 

Música d’Altafulla. Aquests tres artistes van interpretar i musicar peces d’Erik Marche-
lie, luciana Bigazzi i maurizio colonna, primitivo Buendía picó, Federico García lorca, 
Gerónimo Giménez, Manuel de Falla i Georges Bizet. Era la darrera actuació d’una 
27a edició que ha estat valorada de forma molt positiva pel regidor de Cultura del con-
sistori, Jordi Molinera, qui ha destacat l’alt nivell de les actuacions i l’alta participació i 
resposta del públic, que s’ha situat en les 150 persones de mitjana per concert.

Del 26 de juliol al 23 d’agost, la plaça de l’Església ha acollit les actuacions del Cor 
Infantil amics de la unió de Granollers, el conjunt Dissonanze, l’orquestra camera mu-
sicae, la formació música de Divertimento, el trio Frank Wasser, Jago ramos i undine 
Dreißig, i ja per acabar, el conjunt format per Inmaculada almeda i els Hermanos cuenca.

El regidor de Cultura ha criticat la manca de difusió que per part dels mitjans de 
comunicació generalistes es fa de les propostes musicals del camp de tarragona. en 
aquest sentit, Molinera ha dit que “a la Costa Daurada sembla que no tinguem festivals 
música”. la intenció de cara a futures edicions tant dels organitzadors com de l’ajun-
tament, és continuar en la mateixa línia d’aquests darrers anys i mantenir la varietat i la 
qualitat de les formacions. tot i això, apunten que cal continuar insistint en la promoció 
del festival i buscar el fet diferencial per atraure un públic cada vegada més selectiu.• Música de Divertimento a l’escenari del Festival. / Foto: EV
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que se’n va anar a Hongria per aprendre un 
nou sistema: una altra manera de funcionar, 
de veure la música i donar-li el tomb per 
aprendre-la. me’n vaig anar amb ell i vaig 
fer aquests cursos; poder treballar d’aques-
ta manera era un projecte molt llaminer. Jo 
feia classes a casa meva i portava els nens 
al conservatori. com que ja tenia aquesta 
formació, des de l’ajuntament em van pro-
posar fer classes a l’escola juntament amb 
la Maria Bellido. Ella també seguia aquest 
sistema i vam acceptar. podíem treballar 
com nosaltres volíem.

Després de 20 anys, què falta a 
l’Escola?
podem fer una orquestra de cambra però 
encara no en podem tindre una de simfò-
nica. ens falten instruments com la trom-
peta, l’oboè o el contrabaix. Seria fantàstic 
poder-la completar. això sí, comptem amb 
una arpa, i a tota Tarragona no n’hi ha.

L’infant decideix quin instrument tocar 
o el professor l’aconsella?
Tot va barrejat i al final són les circumstàn-
cies, pares i alumnes qui decideixen. això 
sí, s’ofereixen moltes més possibilitats que 
en el meu moment. Ara tenim més instru-
ments a l’abast i els nens passen per tots 
abans de decidir quin volen agafar. l’any 
abans de triar-ne un, tothom passa per 
tres sessions de cada instrument. així els 
alumnes veuen com sona i com es toca.

Després de tants anys, haurà viscut 
molts moments especials...
la primera vegada que vam poder fer una 
petita orquestra va ser un moment molt 
emotiu. Després de tants esforços vaig 
pensar: això ja és Europa! [riu] La celebra-
ció dels deu anys de l’Escola també va ser 
emocionant. l’orquestra va tocar “aniversa-
ri feliç”.

Quin és el seu moment més important?
El sol fet que l’Ajuntament ens passés a 
l’edifici nou va ser molt important per a la 
gent; per a mi era relatiu. En canvi, quan 

van posar “escola municipal de música 
d’altafulla” a la pedra, això sí que va ser 
molt important per a mi. Érem quatre arre-
plegats que fèiem música i aleshores vam 
passar a ser oficialment una institució.

Deuria ser difícil prendre la decisió de 
deixar l’Escola...
Quan va entrar la núria riambau vaig veu-
re que tot no podia ser. en aquell moment 
vaig decidir ser únicament mestra; la meva 
idea ja era deixar la direcció, tot i que al 
principi ens ho vam compaginar. D’això ja 
fa set anys. mentre l’escola era petita i jo 
deia allò que calia fer tot va anar molt bé, 
però després ja va ser més complicat. El 
nombre d’alumnes es va duplicar i era bas-
tant esgotador. La gran sort ha estat tenir 
uns professors fantàstics. l’escola està en 
bones mans; hi ha uns mestres fora de sè-
rie amb una mentalitat moderna.

Quin és el present i futur de l’Escola de 
Música?
El present és perfecte i el futur també ho 
hauria de ser. No té cap problema. És 
l’educació dels nostres fills i omple les in-
quietuds de la gent gran, perquè també te-
nim gent adulta. La música és molt bonica 
perquè barreja totes les branques del saber. 
Si fas música, ho fas tot. Només t’entra 
per les vibracions i per l’orella. Jo sempre 
dic que la música és cultura intravenosa, 
perquè si t’agrada i et fa bellugar, t’entra 
directament a la sang. considero que la 
música és una bona eina pedagògica: aju-
da als nens a fer amics i és també un bon 
treball a l’hora d’interioritzar. Crec que tots 
els nens n’haurien d’aprendre, com a mínim 
de petits. amb l’instrument demostres com 
ets i el mestre et pot modelar moltíssim. 
Aprofita la teva manera de ser per intentar 
muntar l’obra d’art que es pretén fer amb la 
música.

La cultura a Altafulla no pot ser 
concebuda sense la figura d’Antònia 
Coscojuela, ex-directora de l’Escola 
Municipal de Música. Tots els nens 
que hi han començat, des del 1993 
fins l’any passat, ho han fet de la 
seva mà. Enamorada de la música, 
es mostra profundament agraïda a 
tothom que creu en aquest món.
D’on sorgeix el seu vincle amb la 
música?
A la meva mare ja li agradava molt; tocava 
el piano. Jo vaig començar a lleida, d’on 
sóc filla, als quatre anys, tot i que no va ser 
d’una manera seriosa fins als cinc, quan 
vaig entrar al conservatori de Barcelona, 
d’on vaig sortir als vint anys amb dos títols 
superiors: solfeig i piano. Des de llavors he 
seguit un procés. Vaig començar donant 
classes a Reus i després al Conservatori; 
de bon principi vaig implicar-me amb les 
corals d’aquí, l’infantil i la gran. És un vincle 
de tota la vida. I és que la música, o es fa 
així, o no es fa.

Com van ser les primeres passes de 
l’Escola de Música?
l’escola segueix el sistema del pare Ireneu, 

“L’escola està en bones 
mans; hi ha uns mestres 

fora de sèrie”

“La música és una bona 
eina pedagògica”

Toni Cabanillas

“La música 
és cultura 

intravenosa”
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La darrera setmana d’agost s’ha vis-
cut un episodi d’estafes a altafulla. 
L’Ajuntament feia públic a través dels 
seus canals habituals de comunicació, 
i a la vegada se’n feia ressò la premsa 
comarcal, que alguns veïns i veïnes del 
municipi havien estat víctimes d’una 
possible estafa relacionada amb les 
companyies elèctriques.

Segons s’apuntava des del con-
sistori, els presumptes estafadors 

trucaven a les cases i es feien passar 
per responsables de la companyia de 
la llum. Era aleshores quan al titular del 
contracte li proposaven atractius des-
comptes a canvi  de donar-se de baixa 
de la companyia amb la qual operava 
i crear un nou contracte amb una altra 
empresa.

Paral·lelament, però, també es 
detectava un altre tipus d’estafa, que 
precisament va afectar a un negoci 

d’altafulla. al propietari d’aquest li van 
sostreure una quantitat de diners que 
rondava els 4.000 euros després que 
li comuniquessin que si no abonava 
la suma en un curt termini de temps li 
tallarien la llum. l’amo de l’empresa en 
qüestió va pagar la quantitat corres-
ponent al cap d’una estona, però no 
va ser fins més tard que la companyia 
elèctrica que tenia contractada va co-
municar-li que en cap moment li havien 

sol·licitat diners per deutes pendents.
Des de l’ajuntament se segueix in-

sistint, sobretot a les persones grans, 
que si es rep la visita d’alguna persona 
fent-se passar per la companyia de la 
llum, cal assegurar-se bé abans de si 
aquell dia hi ha revisions de comptadors 
i contractes. el consistori recorda, so-
bretot, que no es donin dades ni infor-
mació personal, i que en cas de dubte o 
sospita es truqui a la policia local. •

  estafes de companyies elèctriques  

Jordi Pujol ja no és “Molt Honorable” al centre de salut

la indignació de la ciutadania davant del cas de frau fiscal i evasió d’impostos per 
part de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, és cada cop més 

evident. l’enuig i la tristesa de catalans i catalanes es percep al carrer i altafulla no 
es queda al marge. la placa del centre de Salut, inaugurat pel mateix Jordi pujol el 
17 de novembre de 2001, ha estat guixada. Algun vilatà ha expressat el seu males-
tar amb el comportament de l’aleshores president i ha ratllat amb retolador negre el 
tractament de “molt Honorable”.

l’expresident de la Generalitat va ser a la vila durant la Festa major de Sant martí 
de l’any 2001, durant el mandat de l’alcalde Manel Ramon Fuentes, acompanyat pel 
conseller de Sanitat, eduard rius, i la consellera d’ensenyament, carme laura Gil. 
La seva estada al municipi també va servir per inaugurar la Llar d’Infants. •

Detencions al degradat complex Lúdic “Les Bruixes”

la policia local d’altafulla detenia la darrera nit d’agost tres joves, veïns de reus, 
de 26, 27 i 30 anys, respectivament, com a presumptes autors d’un robatori de 

cablejat de coure a l’interior de les instal·lacions dels antics cinemes i complex lúdic 
“les Bruixes”. el detonant de l’actuació va ser un veí, que va alertar al cos de segu-
retat de la presència de llum a les dependències.

Cal destacar que el cos de seguretat municipal ha realitzat moltes intervencions 
al llarg de l’estiu en aquest espai que els darrers mesos ha canviat considerablement 
de fesomia, tot i que fins ara cap havia acabat en detenció.

I és que la zona comença a ser atractiva per als vàndals i aquells que en la ferralla 
veuen diner fàcil. Segurament a molts veïns d’Altafulla que recentment hagin passat a 
tocar del Complex els haurà cridat l’atenció l’estat de les instal·lacions, més degrada-
des cada dia que passa, com a conseqüència del vandalisme. els vidres trencats, les 
parets guixades, les rajoles aixecades o les finestres tapiades esbotzades se sumen 
ara a la deixadesa de l’espai, la brutícia a molts racons i a les plantes i arbres que 
creixen sense control.

Les destrosses a aquesta zona fantasma s’han condemnat des de l’Ajuntament. 
El consistori, però, ha aprofitat per recordar que l’espai és privat i que ja s’ha advertit 
al propietari de les instal·lacions que hi instal·li vigilància. En aquest sentit, l’alcalde, 
Fèlix Alonso, ha dit que “la Policia Local pot controlar fins on està permès”, i ha avan-
çat que “d’aquí a pocs mesos, amb l’arribada de mercadona, estarà solucionat”. el 
batlle, a més, també ha destacat “els pals a les rodes que sovint s’han posat a la 
feina de l’equip de govern” per resoldre la situació, i ha afirmat que “aquesta trista 
notícia de vandalisme la vivim ara i durant uns mesos, però sense tota la feina que 
s’ha fet, l’hauríem pogut experimentar d’aquí a un temps però durant anys”. •

la policia local d’altafulla va localitzar el 
dia 30 d’agost a mig matí un home de 
48 anys amb problemes de demència 

que estava desaparegut. era veí de Sant 
Sadurní d’anoia. els agents van seguir 
els procediments habituals en aquesta 

situació i es van posar en contacte amb 
l’Institut pere mata, el centre de Serveis 
d’atenció Integral a la Salut mental, qui 

en va confirmar la desaparició. Es van 
realitzar les gestions pertinents i es va 
retornar el malalt al centre •

  Localitzen un desaparegut a altafulla  

Estat actual del Complex Lúdic “Les Bruixes”. / Foto: EV

Placa ratllada del Centre de Salut d’Altafulla. 
/ Foto: Ajuntament d’Altafulla
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L’a7 és l’aP7
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

Ja tenim aquí el nou curs 2014-2015!
Eva Martínez Giol # SI – Solidaritat Catalana per la Independència

 Fa uns dies ens reuníem cinc alcal-
des del Baix Gaià i del Baix penedès 
per consensuar una posició davant 
dels problemes que es produeixen 
a l’N-340, l’A7 i l’enllaç amb l’AP7 

al seu pas per les rotondes d’altafulla i torredembar-
ra. no van passar ni cinc minuts i ja estàvem d’acord: 
la gratuïtat de l’autopista des de Vila-seca fins al Ven-
drell. Ara, els alcaldes, ens hem emplaçat per redac-
tar un text per l’aprovació dels diferents plenaris al 
llarg del mes de setembre i, paral·lelament, demana-
rem entrevistes amb el departament de territori i amb 
el secretari general del ministeri de Foment.

Durant anys el que es demanava era el desdobla-

ment de l’autovia, quan la solució lògica era, preci-
sament, l’alliberament del peatge. el perquè de les 
coses, a vegades, és difícil d’explicar quan ara sem-
bla tan obvi. Imagino que el problema era que, en 
una època de vaques grasses, els que dèiem segons 
quines veritats com aquesta -fer aeroports en cada 
ciutat o tenir més quilòmetres d’AVE que cap país del 
món o construir més habitatges que la majoria dels 
països europeus junts- eren veritats que ningú volia 
escoltar perquè els qüestionava el moment d’eufòria 
consumista. Ara que sembla que la majoria s’ha tret 
la vena dels ulls tot és més comprensible, encara que 
amb tal de no assumir responsabilitats tenim tendèn-
cia a acusar a tothom menys a un mateix. I sempre, 

abans i ara, hi ha hagut gent que diu les coses que 
són de sentit comú, encara que molt sovint no són 
les més agradables d’escoltar.

per anar a Barcelona ja tenim l’opció d’anar per 
una autopista, la c-32 (la dels túnels) i, per tant, el 
“desdoblament” és i ha de ser l’AP7. Fer autovies 
sense fi no és cap solució; el que s’ha de fer és defi-
nir el què és prioritari i què no (això és austeritat i no 
les retallades que ens amputen drets). el problema el 
tenim ara i no d’aquí a 10 anys, que és quan podríem 
tenir una altra autovia que trinxés el territori. Fem les 
coses bé i plantegem amb coratge el que necessi-
tem, negociem però que abertis no ens faci pagar el 
que ja sobradament durant anys hem pagat. •

Ja ha passat l’estiu i tot seguit en-
cetem el nou curs 2014-2015 a la 
comunitat educativa d’altafulla. 
Desitjo als equips directius, mes-
tres, pares, alumnes i membres de 

les associacions de mares i pares d’alumnes que l’es-
tiu us hagi renovat l’energia per emprendre els reptes 
que ens depara el nou curs, i us dono la benvinguda 
a tots plegats.

les dues llars d’Infants estan en marxa des d’aquest 
4 de setembre i ja han acollit els primers alumnes. Els 
dos centres de primària, la portalada i el roquissar,  

començaran el dia 15 amb una matrícula que va crei-
xent any rere any. També l’Institut d’Altafulla inicia el 
mateix dia les classes amb totes les línies d’eSo i els 
dos cursos de Batxillerat, després d’haver celebrat 
aquest any la primera graduació dels alumnes de Bat-
xillerat amb un resultat molt satisfactori. el pQpI en 
l’especialitat de Jardins i Vivers (que ara s’anomenarà 
PTT) encara té la matricula oberta per a les inscripci-
ons del curs que començarà aquest mes de setembre. 
L’Escola de Música, enguany amb 204 alumnes, tam-
bé comença el mateix dia que les escoles. El Centre 
obert comença el servei a partir del 22 de setembre. I 

per últim, l’escola d’adults, comença les diferents ac-
tivitats el dia 1 d’octubre, enguany amb més novetats.

Des de l’Àrea d’acció Social i Salut, durant aquest 
trimestre també impulsarem diferents cursos amb el 
suport de la creu roja, tallers de memòria per a la 
gent gran, cursos de primers auxilis bàsics, cursos de 
cuidadors no professionals, tallers de prevenció de 
drogodependència i tallers de remeis casolans. l’ac-
tivitat física al Parc de Salut també es reprèn aquest 
mes. us anirem informant de totes les novetats del 
trimestre. molt bona entrada al curs i que gaudiu molt 
de la Festa major! •

venda al detall de verdures
de producció pròpia i fruita

www.hortablanch.com

Mossèn Miquel Amorós, 1 · 43893 ALTAFULLA
Tel./Fax: 977 651 105 · horta@hortablanch.com

la Biblioteca municipal d’altafulla ro-
mandrà tancada des del dia 8 de se-
tembre fins al 30 del mateix mes. En tot 
aquest període que el servei no estarà 
en funcionament, però, totes aquelles 
persones que finalitzin el termini de 
préstec de llibres els podran seguir tor-
nant gràcies a la nova bústia de retorn. 
aquesta bústia facilita que els usuaris 

del centre puguin tornar els documents 
que tenen en préstec qualsevol dia i 
a qualsevol hora, fins i tot quan la bi-
blioteca està tancada. La bústia s’ha 
posat en funcionament aquest estiu a 
l’entrada principal de la biblioteca, a les 
antigues escoles teresa manero.

Està operativa les 24 hores del dia i 
s’hi poden dipositar tots els documents 
que s’hagin prestat des de la biblioteca 
d’altafulla. És a dir, tant llibres com DVD 
o revistes. la Biblioteca demana, això 
sí, que els usuaris del servei, un cop 
dipositats els articles a la bústia, s’asse-
gurin bé que han entrat dins.

la Biblioteca municipal properament 
informarà de les activitats, horaris i 
dates dels clubs de lectura, xerrades, 
contacontes i altres actes de cara als 
propers mesos. Per a més informació 
es pot consultar el bloc del centre: bibli-
otecaltafulla.blogspot.com.es. •

BiBlioteca d’altafulla

  usuaris de la Biblioteca
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ara és l’hora
Ara és l’hora de la gent. Després de les massives mobilitzacions dels darrers 
anys i dels èxits absoluts de participació de l’Onze de Setembre de 2012 i la 
Via Catalana de 2013, tenim una oportunitat històrica. L’oportunitat única de 
ser els amos del nostre destí col·lectiu. l’oportunitat de construir, tots junts, un 
nou país d’europa.

Ara és l’hora de la democràcia. Ara ens toca decidir, i ho farem de manera 
radicalment democràtica i pacífica. Treballarem perquè la voluntat del conjunt 
del poble prevalgui, saltant els murs antidemocràtics i deixant enrere aquells 
que no volen que res canviï.

Ara és l’hora de la unitat. La campanya demostrarà que som un poble unit 
en la diversitat. Hem après a viure plegats des de fa molts anys i hem demos-
trat que la nostra convivència supera les divisions que ens han volgut crear. 
Mostrarem que som un poble unit i decidit a assolir un objectiu que és per a 

tothom i no per a uns quants. Allargarem la mà a tots els qui encara no creuen 
en el nostre projecte. Els explicarem quina és la Via Catalana, el camí democrà-
tic, pacífic i inclusiu d’assolir la independència. Un camí que ens permetrà que 
Catalunya i Espanya convisquin com a bons veïns, en posició d’igual a igual, és 
a dir, d’estat a estat.

Ara és la nostra hora. Altafulla també escriurà la història. Tots serem al tram 
47 de la V. Inscriviu-vos-hi. L’Onze de Setembre, a dos quarts d’una, a Sant 
Antoni, farem el lliurament de les adhesions de les entitats d’Altafulla al Pacte 
nacional pel Dret a Decidir i els autobusos sortiran cap a les 2, de la portalada, 
cap a Barcelona. per a les places d’autobús, inscripcions, voluntariat..., escriviu 
un correu a altafulla@assemblea.cat. •

territorial d’altafulla de l’aNc
altafulla, vila cultural o vila feudal?
Imagineu-vos una brigada de manteniment amb només un treballador; quin 
nivell d’higiene tindria el nostre municipi? O més encara pels paranoics de la 
seguretat; imagineu-vos un únic policia municipal en plantilla, que quan fes va-
cances ens quedéssim sense rondes... Doncs aquesta és la situació que patim 
els nombrosos usuaris de la Biblioteca d’Altafulla: una única bibliotecària; una 
insuficiència patent que ens priva d’aquest servei bàsic quan fa vacances (del 
8 al 30 de setembre) o simplement si agafa un refredat. I jo em pregunto: com 

pot ser això?! La Biblioteca és fonamental per a què els que no som milionaris 
puguem gaudir d’un autèntic bon nivell cultural, i el seu bon funcionament seria 
prova de que som una vila cultural de veritat i no només de pose i blablabla. 
En definitiva, de les dues reputacions que té el nostre municipi, amb quina ens 
quedem: cultural o feudal? I el nostre govern municipal, amb quina es queda?•

daNi Herrero-lleBaria

afectes de veïnatge...
Torno a Cal Tello, després de quinze dies a Santa Tecla per ronyons petits i 
amb creatinina a 7, i quan entra la rosa maria de ca palomites em dedica una 
benvinguda lluminosa, que sé que em congratula. Per la Pepa m’ha arribat que 
la Marga Badia li ha preguntat sincerament per la meva salut. En aquest sentit 
és de remarcar/admirar que cada dia el Miliqui (Paco Largo) va anar rebent 
les visites a l’hospital del regidor d’Esports Guillermo Alonso, qui també es va 
mostrar sincerament amatent en un ensurt de l’Imma tello, la dona del lluís 
canyelles, altafullenc de socarrel i president d’ateca.

Aquest fets, d’humanitat que ens salva i ens demostra com a mamífers so-
cials que sabem destriar el gra de la comunitat de la palla de les rivalitats, em 
semblen dignes de ressenyar. perquè són pròxims i perquè serveixen per intro-
duir l’esperit de pau i treva de Festa major del quadre de Sant antoni i Diada 
Nacional Catalana; és a dir, de la senyera que presideix l’avinguda del Marquès 
de tamarit i que no li calen performances reactives com la de Societat civil, a 
l’antiga capital de la tarraconensis, que no de la Hispania tota...

És prou sabut que per la qüestió de la restauració del nom de carrer de 

l’Hostal hem tingut tensions la Rosa M. i jo, i que pel conflicte de l’IBI i la seva 
incondicionalitat amb l’actual Govern, les diferències en disputes a Facebook 
amb la Marga Badia són notòries; les rèpliques contínues en aquesta secció, 
fins i tot van motivar que li truqués per telèfon perquè m’ho oblidés...

però, així com carner, un poema de funeral, tan magne com l’elegia de mi-
guel Hernández, ens feia adonar que la mort era l’hostalera del palau de Déu 
perquè s’adonessin els creients de la seva presència, penso que una malaltia 
sobtada saps fer-nos emergir una asolidaritat de cor i de fons, com la que les 
meves polemistes habituals m’han demostrat; i els agraeixo emotivament, molt 
perennement. Després d’un pas obligat per una clínica, per una certa dura-
da —des de la mili que no estava tants dies fora d’altafulla— , em veig el cos 
i l’ànima amb més prudències: sense sal, medicació pautada i molta aigua: el 
bou ha de deixar ser brau... Oi? •

foNxo BlaNcH

Parlem de plaques

El procés per a l’arranjament del carrer Martí d’Ardenya ja ha fet camí i no es 
trigarà gaire a començar les obres, que compten amb el vistiplau de la majoria 
de la gent que hi viu després de la reunió informativa que es va celebrar a la 
sala de plens. aquest arranjament contempla plaques noves amb el nom del 
carrer i, almenys, una a la cruïlla amb el carrer... Sant Antoni. És ja hora i tenim 
l’oportunitat per canviar el nom d’aquest carrer pel que hi havia abans de l’en-
trada de les tropes franquistes. El nom d’”Hostal”, a més, ret un homenatge a 
Altafulla, ja que aquell hostal va ser el primer establiment turístic del municipi, 
activitat que ara centra tota la vida econòmica de la nostra vila.

les molèsties que podria causar aquest canvi no són tantes. Òbviament, 
no serà per l’Administració de Correus, que coneix bé el carrer, i de cara a re-
gistres o escriptures la solució és fàcil. Fa uns anys, el carrer on visc va canviar 

tota la numeració. Un certificat de l’Ajuntament declarant que els antics núme-
ros es corresponien amb els nous va ser suficient per canviar, anys després 
quan ho vaig necessitar, l’escriptura i la inscripció al registre.

I parlant de plaques, penso que la placa que hi ha al Centre de Salut de 
quan el Sr. Pujol va inaugurar l’equipament, s’hauria de treure. No és digne 
d’estar-hi. El seu comportament durant anys, i el que encara continua exhibint, 
no es mereix el respecte i la consideració dels vilatans i vilatanes, i molt menys 
haver de recordar cada vegada que anem al centre de salut la gran estafa èti-
ca, econòmica i política que ha perpetrat. •

Marisa MéNdez-Vigo

  fÒruM 

s’amplia l’oferta de formació de l’escola d’adults

l’escola d’adults d’altafulla amplia enguany la seva oferta de formació. a banda 
dels cursos que impartia fins ara, que es tornen a repetir, el centre inclou quatre 

noves propostes a la seva graella. aquests nous cursos se centren en un taller de 
comunicació en rus, un taller de comunicació en Xinès, el taller “Impara l’Italiano 
Cucinando”, per aprendre l’italià a través de la seva cuina i els seus plats i amb sessió 
pràctica una vegada al mes, i un curs d’alemany nivell II, destinat a aquelles perso-
nes que l’any passat van cursar el primer nivell o bé per a aquelles persones que ja 
tinguin algunes nocions d’aquest idioma i vulguin continuar aprenent-lo.

es mantenen els cursos de català Inicial i nivell a, B, c, i D, Informàtica I i II, usuari 
d’Internet, Italià nivells I, II, i III, taller de conversa en Italià, anglès nivells I, II, III, i IV, 

taller de conversa en anglès Intermedi i avançat, Xinès I i II, rus I i II, alemany nivell 
I, Fotografia I i II, i Jardineria I i II. Les classes s’iniciaran el dia 1 d’octubre.

Les persones interessades han d’adreçar-se al centre Aldara o bé al portal web 
de l’ajuntament, a www.altafulla.cat. la formalització de les inscripcions tindrà lloc 
del 8 al 12 de setembre, i es podrà fer presencialment o mitjançant correu electrònic. 
Aquelles persones que s’inscriguin en més d’un curs hauran de presentar un full per 
a cada matèria. No serà fins el 15 i el 16 de setembre quan no es realitzin les proves 
de nivell als alumnes. I les matriculacions es formalitzaran el 24 de setembre. els fulls 
de matriculació estaran disponibles des del dia 23 al centre aldara i a la web del con-
sistori. També es podran formalitzar de forma presencial, o bé per correu electrònic.•
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èxit d’assistència i qualitat de parades a la 17a fira d’artesans

un any més la Fira d’Artesans ha as-
solit l’èxit esperat en aquesta última 

edició. Com sempre, l’acollida ha estat 
molt bona i tant paradistes com visitants 
han quedat satisfets amb el resultat. Si 
un dels objectius de l’organització era 
intentar que el visitant se sentís còmo-
de en visitar la fira, la limitació del nom-
bre de parades i la selecció d’aquestes, 
quant a varietat i qualitat del producte, 
han estat les peces claus. S’ha hagut 
de fer una selecció molt acurada d’en-
tre totes les sol·licituds rebudes per tal 
d’intentar que l’edició d’enguany de la 
Fira tingués la qualitat i la varietat que 
la fa diferent. Val a dir que la majoria de 
sol·licituds que s’han rebut s’han hagut 
de rebutjar no per falta de qualitat, sinó 
perquè hem cregut que la massificació 

de parades desvirtuaria l’essència que 
caracteritza la Fira d’artesans d’altafulla. 
un altre dels punts forts de l’edició d’en-
guany han estat les actuacions musicals, 
que han rebut  molt bona acceptació per 
part del públic.

Des de l’organització volem agrir als 
visitants, que es calcula que han estat 
al voltant dels 25.000, la seva confian-
ça. Sabem del cert que molts d’ells ens 
visiten cada any i molts d’altres ho fan a 
diari, mentre dura la fira. També ho vo-
lem fer als paradistes i artesans, tant als 
que hi han participat com als que han 
estat exclosos, per la seva confiança 
en la nostra fira. Com no, també volem 
agrair a l’ajuntament d’altafulla la seva 
col·laboració en el desenvolupament de 
la fira. Sense la coordinació de la Poli-

cia local, protecció civil i Brigada mu-
nicipal, no hagués estat possible. I, per 
últim, volem agrair als mitjans de comu-

nicació locals el ressò que n’han fet. •

col·lectiu d’artesaNs d’altafulla

De festa en festa

encara no us podem avançar la progra-
mació per aquest trimestre; ni tan sols 
els títols de setembre, però estem tre-
ballant per poder-vos oferir, com sem-
pre, els millors títols de cineclub. D’en-
trada, ja podeu reservar dia i hora per 

passar per la Violeta i gaudir del bon 
cinema: dijous 18 de setembre a les 
20.30h. I també divendres dia 26, quan 
a la sala de plens es projectarà el do-
cumental. a aquelles persones que co-
menten que el cinema que programem 

és “dur”, “colpidor”, “que fa plorar”, 
etc., les animem a venir per comprovar 
la varietat i qualitat de les pel·lícules que 
passem. N’hi ha per a tots els gusts; 
sempre amb l’entreteniment, la reflexió 
i la qualitat com a guia. animeu-vos a 

venir i després ja criticareu!  
Esperem que les vacances us hagin 

omplert d’energia i que tingueu moltes 
ganes, ara, d’omplir la tardor de bon 
cinema.• 

ciNecluB altafulla-liNk 

  tornen el cinema, a la Violeta, i els documentals, a la sala de plens

encara que darrerament el món cas-
teller està prenent una altra dimen-

sió, el context natural dels castells és la 
festa. És en un ambient festiu, de gres-
ca al carrer, que els castells assoleixen 
la seva màxima expressió. És per això 
que a l’estiu, i sobretot a l’agost (que 
és quan molts pobles d’aquest racó de 
món celebren les seves festes majors), 
l’activitat de la nostra colla s’incremen-
ta. 

Després d’un juliol en el qual vam re-
collir els fruits de la feina dels mesos an-
teriors, aquest agost els castellers d’al-
tafulla hem anat per les places mostrant 
aquests castells i consolidant-los. Vam 
començar el mes actuant a les festes 
de Sant Vicenç de calders, una actua-
ció nocturna que ja s’ha convertit en un 

clàssic al nostre calendari, i en la qual 
vam fer castells de sis, tot preparant 
l’actuació que l’endemà vam fer a les 
festes de la móra, on sí que vam poder 
descarregar el 3de7.

El següent cap de setmana també 
vam fer dues actuacions consecutives, 
dissabte a Vilafranca i diumenge als 
pallaresos. a l’actuació de davant cal 
Figarot, el local dels castellers de Vila-
franca, vam fer la clàssica de 7 (3de7, 
4de7, 2de6 i p5) i l’endemà als palla-
resos, una plaça que ens porta molts 
bons records, vam aconseguir fer de 
nou el 3de7 i vam poder marxar amb un 
bon gust de boca. I per acabar amb la 
successió de Festes majors, el dia 15, 
com ja és tradicional, vam actuar a Fer-
ran, on malgrat les moltes baixes vam 

fer una actuació ben digna amb castells 
de sis.

Com és natural, després de tanta 
festa el cos necessita descansar, així 
que les dues darreres setmanes d’agost 
la colla ha fet unes merescudes vacan-
ces per reposar forces i encarar el tram 
final de la temporada: ens queden per 
davant actuacions importantíssimes 
(diada de l’11 de setembre, sortides a 
reus i Súria, actuació de Sant martí...) 
en les quals volem donar-ho tot i fer de 
nou castells de la gamma alta de set. 
No ho dubteu: si hi som tots, ho acon-
seguirem. •

castellers d’altafulla

els Diables estem d’enhorabona

el diumenge 29 de juny vam realitzar 
la nostra primera formació de la tem-

porada, que va esdevenir un èxit, ja que 
hem ampliat el grup de manera notable. 
Així doncs, el 19 de juliol vam fer el pri-
mer correfoc de la temporada a Baix a 
mar d’altafulla, que va representar el de-
but dels nouvinguts a la colla. el corre-
foc, on vam ser acompanyats per una 
quantitat innombrable de gent, va ser tot 
un èxit i va significar l’inici de temporada.

Seguint amb el programa, el dissabte 
dia 2 d’agost vam tenir l’orgull i el goig 
d’assistir al primer correfoc de la I tro-
bada de Diables del tarragonès. aques-
ta trobada va significar la primera gran 
sortida de la temporada. a la trobada, 
on vam destacar sobre les altres colles 

pel nostre particular pilar de foc, hi vam 
assistir uns 50 diables (sense comptar 
acompanyants), i es confirmava, doncs, 
l’ampliació del grup. Després d’aquesta 
trobada arribem al 23 d’agost, on vam 
tenir el tercer correfoc de la temporada. 
Aquest, també es va realitzar a Baix a 
mar d’altafulla, davant un públic total-
ment entregat a nosaltres. Des dels Di-
ables volem destacar l’actitud del públic, 
que ens va respectar en tot moment i va 
gaudir com si fos un diable més. 

així doncs, això ja no s’atura! aca-
bem d’actuar, també, a la Pobla de 
Montornès, on hem gaudit d’un corre-
foc en què no participàvem des de feia 
anys. I per últim, volem confirmar que 
tindrem correfoc per a les festes de l’11 

de setembre, on estarem acompanyats 
dels Diables del catllar. un correfoc que 
estarà englobat dins de la Festa major 
petita d’altafulla. •

grup de diaBles d’altafulla

4d7 dels liles. / Foto: Natlàlia Molinera

correfoc dels Diables petits a Baix a mar. / Foto: Ildefonso Cuesta

Un dels artesans que va mostrar com és el seu ofici. / Foto: EV
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XXi 3x3 Bàsquet altafulla

l’edició del tradicional 
3x3 de bàsquet d’en-

guany ha trencat els rè-
cords de participació. un 
total de 43 equips, més de 
170 persones, distribuïdes 
en quatre categories: mini, 
Femenina, Júnior i Sènior 
han jugat durant tres dies 
intensament a bàsquet a 
les pistes del canal.

aquesta 21a edició 
celebrada el 7,8 i 9 d’agost s’ha consolidat com una data important per als amants 
del bàsquet de la zona. Enguany ha estat seguida per un gran nombre de persones 
que resideixen a Altafulla, hi estiuegen o bé s’hi han desplaçat expressament. Els 
més de 90 partits s’han seguit amb molt d’interès a pesar de les altes temperatures. 
Durant tres tardes s’ha gaudit de molt bones jugades, d’un gran esperit de lluita en 
el terreny de joc i d’un gran ambient de bàsquet. cal destacar l’important increment 
en la participació femenina d’aquesta edició, tot i que la categoria més nombrosa 
segueix sent la Sènior amb quatre grups en competició.

En la categoria Sènior, l’equip guanyador ha estat Sanatorio Spurs, seguit de Fab 
Four i de Calipo en tercera posició. En la categoria Júnior, l’equip guanyador ha estat 
For the Win, seguit de Santa Madona i de Calipo, en tercera posició. En la categoria 
Femenina, l’equip guanyador ha estat Pim Pam Pum, seguit de Macabbi de Levantar i 
de puturrú de Foie, en tercera posició. I per últim, en la categoria mini, l’equip guanya-
dor ha estat Miami mi Tio, seguit de Les Granotes i de Think Blue, en tercera posició. 
Felicitem a tots els guanyadors, però també a tot els participants en general pel gran 
nivell de bàsquet demostrat en el terreny de joc.

El CBA agraeix el suport de tots els voluntaris que ens han ajudat desinteressa-
dament, la col·laboració de l’ajuntament d’altafulla, les mostres d’afecte del públic 
assistent i la gran implicació en el joc de tots els participants. el cBa segueix apos-
tant per fomentar el bàsquet a altafulla. ens podeu seguir al Facebook Club Bàsquet 
Altafulla Cba, al twitter CBA_Altafulla, pel correu electrònic cbaltafulla@gmail.com i a 
la pàgina web www.cbaltafulla.cat. •

cluB Bàsquet altafulla

el 1r Mini-triatló acull a uns 70 atletes

Èxit és la paraula 
que millor defineix 

la primera edició del 
mini-triatló d’altafulla, 
que tenia lloc el diu-
menge 17 d’agost a 
les instal·lacions de 
la piscina municipal i 
voltants. es tractava 
d’una prova orga-
nitzada pel col·lectiu 
atletes d’altafulla que, 
juntament amb la regi-
doria d’activitat Física 
i esport del consistori, 
s’adreçava a infants i 
adolescents nascuts entre els anys 2002 i 2005.

El nombre final de participants va fregar la setantena. I cal destacar, que uns 25 
d’aquests pertanyien a les categories femenines. aquest fet donava per assolit un dels 
objectius de la organització: dies abans s’havia fet públic que es volia potenciar la im-
portància de l’esport femení. en aquest sentit, pedro Hidalgo, dels atletes d’altafulla i 
organitzador de la cita esportiva de caràcter no competitiu, es va mostrar molt satisfet 
per les fites aconseguides amb l’esdeveniment.

La intenció és repetir la prova de cara a l’estiu de l’any vinent. Tot i així, l’organització 
ja ha avançat que s’intentarà preparar amb més antelació que enguany, ja que tot ple-
gat ha quallat a la vila en menys d’un mes. Les entitats impulsores de la cita esportiva 
n’han pres nota i de cara al 2015 no descarten incrementar les xifres de participació 
per any de naixement i categoria.

Aquesta ha estat la primera vegada que Altafulla ha vist nens i nenes disputant 
una prova de l’esport de moda. L’Ajuntament ha dit que, més enllà de ser una activitat 
d’estiu, ha estat orientada als Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017, ja que Altafulla 
n’és seu i acollirà la prova de triatló, per la qual fa anys que s’està preparant. •

A punt de començar la prova de ciclisme. / Foto: Jean Segovia

els podis dels atletes a l’agost

us comento els èxits dels companys de l’equip durant aquest mes d’agost. el dia 
1, a la cursa de muntanya de Vespella de Gaià, de 13 km., marta camps va acon-

seguir la victòria en la seva categoria, F40. L’endemà la collita es va ampliar al Cross 
Popular Vila de Torredembarra, de 5,5km. de distància, on David Sánchez va aconse-
guir el segon lloc absolut. •

daVid Velasco

www.atletesaltafulla.coM

Els Sanatorio Spurs, vencedors a Sènior. / Foto: CBA

Podi al Cross Popular Vila de Torredembarra. / Foto: Atletes d’Altafulla
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RENFE
Altf/Tgn Tgn/Altf

/Bcn
6:58 6:01
7:30 7:07
8:29 7:29
8:59 7:56
10:00 8:08
10:30 9:04
10:58 9:42
11:58 10:35
12:58 11:33
13:56 12:02
14:27 12:33
14:59 13:32
15:31 14:35
15:58 15:03
16:27 15:55
17:00 16:36
18:00 17:06
18:30 17:36
19:00 18:39
19:29 19:11
20:26 20:05
20:29 20:36
20:59 21:08
21:29 21:49
21:59
22:33

AUTOCARS

Període temporada alta 
(del 16 d’abril al 2 de novembre)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 17.15h

Diumenges i festius: 17.40h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 17.20 h
Dissabtes feiners: 20.55h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.30 7.36 7.55 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.10 14.30 14.35
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

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

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

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

Pere 
Martell

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

er
s

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28
10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

D
is

sa
bt

es

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53
11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:30 8:00 8:20 8:56

9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30

TELÈFONS I ADREÇES           (
AjuNtAMENt (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

síNDIc DE GrEuGEs 977 65 22 69

rEcAPtAcIó MuNIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

corrEus 977 65 18 16

oFIcINA D’ocuPAcIó 977 65 19 88

PoLIcIA LocAL
Marquès de tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

GuàrDIA cIVIL 062

  977 63 53 00
088

boMbErs (tarragona) 085
977 22 00 80
977 54 70 80

AMbuLàNcIEs (centraleta) 977 25 25 25

coNsuLtorI DE sALut
Mainada, 2A

977 65 60 07

urGèNcIEs cAP torredembarra 977 64 38 01

AIGüEs D’ALtAFuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

EMErGèNcIEs 112

FArMàcIA susANA DoMINGo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

FArMàcIA ANNA ArAsA
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNcIEs DENtALs cAstELLANI 977 65 14 33

oFIcINEs DE turIsME
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AuLA DE ForMAcIó ALDArA 977 65 10 85

EscoLA D’ADuLts 977 65 16 71

EscoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

cEIP roQuIssAr 977 65 19 69

IEs ALtAFuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INFANts F. bLANch
Mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INFANts hort DE PAu
cabana, 2

977 65 21 20

EsPLAI DE LA GENt GrAN
c. de Les bruixes s/n

977 65 21 32

bIbLIotEcA MuNIcIPAL
Les Escoles s/n

977 65 11 76

cENtrE D’EstuDIs D’ALtAFuLLA
Escoles, 10

977 65 09 12

cENtrE obErt 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVELLó PoLIEsPortIu 977 65 15 71

EscoLA DE MúsIcA (migdies)
s. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLEtA
s. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PuNt D’INForMAcIó juVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALbErG juVENIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA MuNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub MArítIM 977 65 02 63

PArròQuIA s. MArtí 977 65 01 58

EstAcIó DE sErVEI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

DEIxALLErIA (torredembarra) 977 64 58 19

AutocArs PENEDès 977 66 08 21

INForMAcIó rENFE 902 24 02 02

ProtEccIó cIVIL 977 65 14 89

tANAtorI DE torrEDEMbArrA 900 50 67 12

L’hort DE LA síNIA. 
PuNt D’INForMAcIó DEL GAIà

655 48 61 15

jutGE DE PAu 977 65 20 17

VEtErINArIs (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

ProtEccIó cIVIL 648 14 57 56

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

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

 De dilluns a divendres, 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

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 
   DM, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIEs: cAP DE torrEDEMbArrA 977 64 38 01

    FARMÀCIES DE GUÀRDIA
seteMBre
01/07: s. DoMINGo
08/14: MIrAr FINEstrEtA
15/21: s. DoMINGo
22/28: MIrAr FINEstrEtA
29/30: s. DoMINGo

octuBre
01/05: s. DoMINGo
06/12: MIrAr FINEstrEtA
13/19: s. DoMINGo
20/26: MIrAr FINEstrEtA
27/31: 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
Miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

Església de Sant Martí
Dissabtes: 19.30 h
Diumenge: 11.45 h

Església de Sta. Maria
resta tancada fins al maig

xarxa d’observadors Meteorològics (xoM)
EstAcIó D’ALtAFuLLA / 

sErVEI MEtErEoLòGIc DE cAtALuNYA /
hort DE LA síNIA (tamarit)

Dades del mes d’agost

temperatura màxima 32,6 °c dia 13

temperatura mínima 14,6 °c dia 14

Pluja màxima 11,7 litres/m2 dia 22

Mitjana mensual temp. màx. 27,9 °c

Mitjana mensual temp. mín. 19,7 °c

total pluja recollida 25,8 litres/m2

obsErVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó i JoSe p  
MaRia aule S

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

ANADA

10,15 brises del Mar: carrer 
de l’àlber / taronger

10,25 carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 carrer de santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 carrer de les Esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/
carrer de la cadernera

11,25 Eroski

torNADA

12,25 Eroski

12,30 ronda d’Altafulla/
carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 carrer de santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 carrer dels Munts

13,35 brises del Mar: carrer 
de l’àlber / taronger

Servei de transport per a la gent gran

 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

Deixalleria de Torredembarra

HORARI DE MISSES
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Serveis que oferim: 
Medicina general i podologia – Ortopèdia –  

– – Psiquiatria – 
Fisioteràpia – Psicopedagogia – – 

 podal 
 




