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necessitem solucions immediates 

“Tarragona m’esborrona i arribar-hi per l’N-340 em fa patir”. 
Literalment d’aquesta manera ho escrivia la Montse Nin, una 

lectora d’un mitjà de comunicació tarragoní en un article d’opinió 
on descrivia fil per randa totes les sensacions i reflexions que tenia 
i li venien al cap quan cada dia havia d’agafar el cotxe per anar a 
treballar, descartant d’aquesta manera també la possibilitat de fer-
ho amb ferrocarril. No cal explicar el per què. En fi, la Montse re-
flexionava sobre les possibilitats que hi havia en carretera. L’AP7, 
via ràpida de pagament (més de 10 euros d’Altafulla a Barcelona, 
i segons la Montse, “un caprici poc assequible per la majoria dels 
mortals”; i l’N-340, via gratuïta amb molta densitat de trànsit. 

La Montse seguia: “Mira que sóc previsora i surto amb temps; 
doncs no hi ha hagut manera. M’he passat la meitat del curs pa-

rada a la carretera: camions bolcats, cotxes trinxats... Se m’en-
congeix el cor i un calfred em recorre tot el cos alhora que el meu 
cap comença a treure fum. Qui deu ser? Deu estar bé? I la seva 
família? Quina putada! Està clar que en una carretera amb aquest 
volum de vehicles les probabilitats de patir un accident augmen-
ten considerablement. Les flors, les vides trencades del voral de 
la carretera i que veig cada dia tornant a casa m’ho constaten. Ja 
fa temps que veig que no és una relació gaire saludable, quan la 
necessito no hi és, sabeu quan tens una emergència, truques a 
algú i comunica? Sovint passa el mateix. Té overbooking; cues i 
cues de cotxes parats. No sé si els que mantenen l’AP-7 de pa-
gament la fan servir gaire la seva alternativa, la seva versió en po-
bre; la desgraciada, col·lapsada i mortal N-340”. Les comarques 
tarragonines necessitem solucions immediates. •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla 
Ràdio, Consultori Mèdic, La Portalada, El Roquissar, Llar 
d’Infants Hort de Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca 
Municipal, Quiosc Lluís, Forn Nogués, Gelateria La Perla, 

Forns Martí (Ronda i carrer Martí d’Ardenya), Farmàcia Anna 
Arasa, Bar Cano i Centre Cívic de Brises del Mar.

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:  

696 40 50 16  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

On POtS trOBAr lA “PlAÇA DEl POu”?

JA uS PODEu AnunCIAr A:

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.
cat. La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no 
superin els 2.000 caràcters amb espai inclòs. 

Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de 
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça 
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el 
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El RACC ha tornat a aixecar la veu contra la situ-
ació de la carretera N-340, que considera “inad-
missible”. L’entitat ha recriminat al govern espa-

nyol que, “després d’anys de denúncia” i mentre no es 
dóna cap solució a “l’excessiva saturació de la via”, des 
del mes de setembre de 2015 a l’actualitat, nou per-
sones més han perdut la vida en aquesta carretera a 
Catalunya en set accidents mortals, —vuit de nou a les 
comarques tarragonines. Tenint en compte que en cinc 
d’aquests set accidents mortals de trànsit hi ha involu-
crat un camió, el RACC torna a demanar que es desviï 
“obligatòriament” els camions de l’N-340 a l’AP-7, amb 
una bonificació del 50% en el preu del peatge. “Això 
permetria reduir dràsticament la mortalitat, una solució 
que ja ha funcionat a la N-2 a Girona on la reducció dels 
accidents mortals ha estat un èxit”, ha defensat l’entitat 
en un comunicat.

Per la seva banda, el Ministeri de Foment ha asse-
gurat que té “pràcticament tancat” un acord amb Aber-
tis perquè es produeixi aquest desviament de camions 
de l’N-340 a l’AP-7. Una mesura, segons ha insistit 
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, que “esdevé un pas 
endavant, però que no és la solució definitiva, que 
és l’aixecament immediat de barreres”, tal i com 
remarquen també els alcaldes del Pacte de Barà i les 
Terres de l’Ebre. Ha destacat de nou que “el que fa 
falta no són estudis, sinó solucions, perquè nosal-
tres podem constatar cada dia quina és la verita-
ble situació”. El RACC també ha recordat que l’N-340 
pateix “una excessiva saturació”. Hi circulen fins a 
25.000 vehicles, amb puntes d’un 30% de cami-
ons posant en risc la vida de les persones que hi 
circulen, tant si ho fan en turismes com si ho fan en 
camions. •

El rACC culpa a l’Estat de la sinistralitat a la carretera n-340

El darrer accident mortal es va registrar el passat 7 de setembre a Altafulla. / Foto: A.J.
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Altafulla s’adherirà al Programa d’Identificació Genètica de 
desapareguts a la Guerra Civil

El govern de la Generalitat ha ofert 
a l’Ajuntament d’Altafulla la pos-
sibilitat d’adherir-se al Programa 

d’Identificació Genètica. Una iniciativa 
coordinada i impulsada pel Departament 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucio-
nals i Transparència, en col·laboració 
amb el Departament de Salut i el Depar-
tament de Justícia, que pretén garantir la 
identificació genètica de les restes òssi-
es de persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista.

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, es 
va reunir aquest octubre passat amb la 
Directora General de Relacions Instituci-
onals, Carme Garcia, qui li va posar la 
proposta sobre la taula. L’objectiu de la 
iniciativa és constituir una base de dades 
amb els perfils genètics dels familiars 
dels desapareguts, una base de dades 
amb els perfils genètics de les restes òs-
sies exhumades, i establir les relacions 
de parentiu i determinar identificacions 
personals de les restes. La resposta per 
part de l’Ajuntament d’Altafulla ha estat 
positiva. El batlle s’ha mostrat “disposat 
a signar aquest conveni”, i ha fet una cri-
da a aquelles persones del municipi 
que tinguin interès en localitzar les 
restes d’algun familiar desaparegut.

L’accés al programa es realitzarà a 
través de la inscripció al Cens de Des-
apareguts del Departament d’Exteriors i 
hi pot participar qualsevol persona fami-
liar de persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil i la dictadura franquista. 
les persones participants no han 
d’incórrer en cap cost per participar 
en el programa, donat que l’extracció i 
el tractament de la mostra biològica és 
gratuïta per les persones sol·licitants. 

Paral·lelament, la Direcció General 
de Relacions Institucionals realitzarà 
l’anàlisi genètica de les restes òssies 
humanes dipositades al Memorial de 
les Camposines (La Fatarella), així com 
de totes les localitzades com a resul-
tat dels treballs d’exhumació arreu del 
territori català. L’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de Catalunya 
(IMLCFC) d’acord amb l’autoritat judici-
al, també portarà a termes les anàlisis 
antropològiques de restes humanes. 
Els resultats i les dades obtingues s’in-
troduiran en una base de dades especí-
fica per al seu tractament i conservació. 
Mitjançant softwares específics es rea-
litzarà l’encreuament i el contrast amb 
les dades genètiques obtingudes dels 
familiars de desapareguts. •

La regidoria de salut i acció so-
cial, que encapçala l’edil Xavier 

rofas, i la diputació de tarragona 
s’estan plantejant la possibilitat de 
desdoblar els tallers de gimnàstica 
que s’imparteixen als Parcs de sa-
lut d’altafulla —un, a hort de Pau, 
i un altre, al Parc voramar—, per 
l’elevada de demanda de partici-
pants. en aquest cas, els tallers tin-
dran lloc tots els dilluns i dimecres 
fins al 7 de desembre des de les 
10:30h a les 11:30h al Parc de salut 
del Parc de voramar, i va dirigida a 
persones majors de 60 anys. 

La gimnàstica al Parc de salut és 
una de les activitats més demanda-
des pel col·lectiu de la gent gran a 
Altafulla. Enguany, fins i tot, les ins-
tal·lacions han quedat petites, donat 

l’elevat nombre de participants que 
ha rebut la proposta. tant és així, que 
des del consistori es plantegen des-
doblar els usuaris en dos grups, que 
es podrien acabar de configurar en 
les properes setmanes. 

L’espai es va posar en marxa ara 
fa tres anys amb la mirada posada, 
principalment, en la gent gran i en 
les persones amb mobilitat reduïda. 
va començar com una prova pilot 
impulsada des de la unitat de Medi 
ambient, salut Pública, i territori del 
servei d’assistència Municipal (saM) 
de la diputació de tarragona, amb el 
suport de la regidoria d’acció social, 
i la gestió de la fundació sielbleu. els 
usuaris practiquen exercici dos dies 
a la setmana en sessions monitorit-
zades. •

  l’Ajuntament planteja desdoblar els tallers al Parc 
de Salut per la forta demanda

El 17 de gener del 2009 es va alçar un monòlit en record als morts i desapareguts durant la 
Guerra Civil a Altafulla. / Foto: Arxiu 
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La regidoria de Serveis de l’Ajunta-
ment d’Altafulla no oferirà el servei 

de recollida de poda domèstica porta 
a porta aquesta temporada. La inicia-
tiva es va posar en marxa per primera 
vegada ara fa tot just un any, i es va 
oferir a la ciutadania durant prop de 
cinc mesos. Els resultats, però, van 
quedar molt lluny dels esperats. L’edil 
responsable de l’àrea, Micha Preuss, ha lamentat que la demanda va ser “molt es-
cassa” en la seva primera temporada en funcionament i que, després de valorar els 
resultats d’ús en relació amb el cost que suposa el servei, han decidit suspendre’l. 

La conclusió a la qual han arribat des del consistori és que, o bé són jardiners profes-
sionals els que es fan càrrec del manteniment dels jardins privats en la majoria dels casos, 
o bé que els vilatans dipositen directament les restes a la deixalleria. L’any passat, va ser 
un camió de Fomento l’encarregat de la recollida, cada primer i tercer dilluns de mes.

un MAGAtzEM PEr unA MàquInA DE nEtEJA A BrISES DEl MAr
L’adquisició d’una nova màquina escombradora ara fa uns mesos va permetre am-
pliar la maquinària de neteja de l’Ajuntament d’Altafulla. La Brigada Municipal disposa 
ara de tres vehicles, i la intenció del consistori és traslladar de forma permanent una 
de les dues màquines antigues a la urbanització de Brises del Mar. Per fer-ho, però, 
cal disposar d’una nau que la protegeixi de les inclemències meteorològiques. L’edil 
responsable de l’àrea, Micha Preuss, ha explicat que “ja hem encarregat el projecte 
als serveis tècnics, i tan bon punt estigui enllestit, procedirem a l’execució de l’obra”. 
El seu trasllat a Brises del Mar permetria evitar desplaçaments, així com oferir un 
millor servei de neteja a la urbanització. Més enllà de protegir la màquina, la caseta 
també funcionaria com a magatzem. •

La Unió Temporal d’Empresas Activi-
dades de Infraestructuras Públicas 
y Conservación y López Instalacio-

nes Eléctricas SL ha estat la companyia 
que ha obtingut la millor puntuació per 
a l’adjudicació de les obres contempla-
des al projecte d’“urbanització del tram 
central de Via Augusta, àrea d’aparca-
ment nord, zona verda la Fassina i tall 
del carrer Boga” amb un preu final de 
849.274,80 € amb IVA inclòs. D’aquesta 
manera, es redueix considerablement en 
350.269,98 € el cost inicial de les obres, 
que s’elevava al 1.199.544,78 €.

La deliberació de la mesa de con-
tractació es va desenvolupar el passat 
18 d’octubre després que els tècnics 
avaluessin els projectes de les 25 em-
preses que s’havien presentat al concurs 
d’adjudicació. Ara és l’empresa qui ha 
obtingut la millor puntuació la que ha de 
presentar tota la documentació tècnica i 
administrativa corresponent perquè final-
ment passi a proposar-se a la Comissió 

d’Urbanisme, es presenti a aprovació pel 
Ple municipal i se signi el contracte d’ad-
judicació de les obres. La regidora d’Ur-
banisme, Marisa Méndez-Vigo, ha avan-
çat que les obres podrien començar 
la setmana del 14 de novembre i te-
nen un termini de sis mesos.. 

D’aquesta manera, al preu d’adjudi-
cació se li ha de sumar les dues subven-
cions que rebrà l’Ajuntament d’Altafulla 
per tirar endavant les obres. Per una 
banda, rebrà un total de 229.868,07 
€, provinents del Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya; i per una altra, els 252.565 
€ de la Diputació de tarragona en 
concepte dels Jocs Mediterranis. 
Així, les arques municipals d’Altafulla 
hauran d’invertir finalment en el projecte 
de millora del Barri Marítim un total de 
366.841,73 €. •

les subvencions per Via Augusta sumen gairebé 
mig milió d’euros

Les noves instal·lacions de la 
pallissa del carrer vinyet d’alta-

fulla estaran a punt aquest novem-
bre i serviran com a espai per als 
grups municipals i com a centre de 
coworking per a les empreses i em-
prenedors del municipi. Les obres 
que s’hi han dut a terme ja estan 
enllestides i ara, segons ha avançat 
el regidor de Comerç i Consum de 
l’ajuntament, Jaume sánchez, no-
més queda “polir alguns detalls”. 

en aquest cas, els grups munici-
pals disposaran d’un espai equipat 
amb un ordinador, per a cada forma-
ció, perquè hi puguin desenvolupar 
amb tota garantia la seva tasca mu-
nicipal, i per una altra banda, com a 
espai per a l’intercanvi d’experiènci-
es empresarials. en aquesta línia, el 
coworking és una nova manera de 
treballar que permet que diversos 
professionals independents de dife-
rents sectors comparteixin una ma-
teixa oficina o un mateix espai de fei-
na, on es fomenta la col·laboració, el 

treball en un espai comunitari i mul-
tidisciplinari, i la feina en xarxa. un 
dels atractius de treballar en aquest 
espai compartit és poder intercan-
viar experiències, contactes, i, fins i 
tot, clients. el consistori ja ha orga-
nitzat diferents sessions de treball 
conjunt durant els darrers mesos en 
el marc del conveni de col·laboració 
que manté la regidoria de Comerç i 
Consum amb l’urv emprèn.

ara, la regidoria encapçalada per 
Jaume sánchez es planteja la pos-
sibilitat d’adherir-se a la subvenció 
d’un màxim de 6.000 euros per enti-
tat pública de la demarcació que ofe-
reix la diputació de tarragona. L’aju-
da, d’un total de 100.000 €  arreu de 
la comarca, arriba mitjançant l’àrea 
de recursos humans i Polítiques 
actives d’ocupació, que impulsa de 
forma especial la dinamització d’es-
pais de coworking amb l’objectiu 
d’afavorir sinergies i acords comer-
cials entre persones emprenedores i 
empresàries de la demarcació. •

  la pallissa del carrer Vinet, espai per als grups 
     municipals i de coworking

la poca demanda fa suspendre el servei de 
recollida de poda porta a porta
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L’emissora municipal Altafulla Ràdio 
ha estat distingida en la categoria 
de “Periodisme Radiofònic” dels IV 

Premis de Comunicació Tarragona 2016. 
Uns guardons que impulsa el diari digital 
La República Checa, i que reconeixen la 
tasca que realitzen els professionals i els 
mitjans de comunicació de les comar-
ques tarragonines. El director d’Altafulla 
Ràdio, Albert Jansà, es va mostrar molt 
satisfet amb el reconeixement, i va des-
tacar que “és possible gràcies a un equip 
professional que ofereix a la ciutadania un 
dels drets més preuats com és la informa-
ció veraç i amb criteri”. També ha agraït la 
deliberació d’un “jurat de gran prestigi i de 
gran vàlua professional a la demarcació”. 

La distinció de “Periodisme Radio-
fònic” és una de les tres categories que 
incorpora l’edició d’enguany dels Premis 
de Comunicació Tarragona, juntament 
amb el de “Periodisme Esportiu”, que 

va reconèixer la tasca de la periodista 
de Tarragona Ràdio, Tere Ortega; i el de 
“Premsa Corporativa o Gabinet de Prem-
sa”, que va recaure en Raquel Sans, cap 
de comunicació de la Delegació de la 
Generalitat a Tarragona. El “Premi Nacio-
nal” va ser per Fàtima Llambrich, de TV3; 
Carme Casañas, de Catalunya Ràdio, va 
recollir la distinció a la “Trajectòria profes-
sional”; Norián Muñoz, del Diari de Tarra-
gona, el guardó de “Periodisme Ciutadà”; 
el fotògraf del Diari, Lluís Millán, a la “Millor 
imatge”; la Revista Cambrils, al “Periodis-
me Comarcal”, i el rotatiu Notícies TGN, a 
la “Iniciativa periodística”. 

La gala de lliurament de guardons es 
va celebrar el passat 3 de novembre a 
les 19:00h al nou teatre de l’antic pòsit 
de pescadors del Serrallo de Tarragona. 
Va ser presidida pel conseller de Justí-
cia de la Generalitat, Carles Mundó. Els 
diners recaptats amb els sortejos i les 

aportacions solidàries es van destinar 
enguany a l’Associació de Paràlisi Cere-
bral de Tarragona La Muntanyeta.

EDuArD VIrGIlI DIrIGEIx lA 
tArDA

L’emissora municipal d’Altafulla també 
està d’enhorabona, en aquest cas, per-
què la Xarxa de Ràdios i Televisions Lo-
cals ha confiat la direcció del programa 
magazín “La Tarda” al periodista altafu-
llenc Eduard Virgili, qui presenta el ma-
gazín del matí d’Altafulla Ràdio, l’Espai 
Obert. 

“La Tarda” es realitza i presenta des 
dels estudis d’EMUN FM Ràdio, de la 
mà de la periodista Laura Alcalde, i 
s’emet, de dilluns a divendres de 16 a 
19h, a través de vint-i-cinc emissores 
locals de tota Catalunya que hi estan 
adherides. Una producció conjunta que 
apropa als oients les històries, els per-
sonatges, i les activitats que marquen 
el dia a dia del territori català des d’un 
punt de vista local. •

Altafulla ràdio, premiada als IV Premis de Comunicació 
de tarragona 2016

Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Altafulla 
tornaran a participar al Concurs Pica lletres

el concurs lingüístic “Pica Lletres” tor-
na a la càrrega amb la xifra de par-

ticipació més alta després de nou edici-
ons. Així, més de 12.000 alumnes de 
Secundària de 200 centres catalans 
passaran pel programa en la nova 
temporada, que es podrà seguir per una 
quarantena de mitjans locals, entre ràdios 
i televisions, i al canal 159 de Movistar+. 
Pel que fa a la versió televisiva, aquest 
dimecres començaran les gravacions de 
les edicions territorials. Els estudis de Ca-
nal Blau TV, a Vilanova i la Geltrú (Garraf), 
acolliran el primer dels enregistraments, 
que se succeiran al llarg de tot el curs per 
una vintena de televisions més, d’on sor-
tiran els aspirants a guanyar la Gran Final, 
al juny. 

Pel que fa a la versió radiofònica, en-
guany hi ha implicades 27 emissores, 
on Altafulla ràdio hi participa per 

tercera vegada consecutiva amb els 
alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Al-
tafulla, que encetaran les gravacions al 
gener, també amb l’objectiu d’emetre la 
Gran Final quan acabi el curs acadèmic. 
Els guanyadors de la temporada passada 
van ser, en el cas de la televisió, Clara Far-
raró, del Col·legi Cor de Maria de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà). En ràdio, es 
va imposar el Col·legi Viaró de Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental), representat 
pels estudiants Pablo Jordán, Pablo Gar-
cía i Ivo Segura. 

En el programa de ràdio concursen 
alumnes de 2n d’ESO i en el de televisió 
de 3r d’ESO, amb la idea que el pas per 
la versió radiofònica sigui un trampolí cap 
a la televisiva. En les dues modalitats, els 
participants s’han d’enfrontar a dos tipus 
de proves: proves de lletreig i proves ba-
sades en jocs lingüístics, com la lectura 

correcta d’embarbussaments o la de-
tecció de barbarismes. Com a novetat, 
aquesta temporada s’incorpora ‘L’errada 
oculta’, en què els concursants hauran 
de detectar d’entre tres paraules quinta 
conté una errada ortogràfica i corregir-la. 

El concurs acaba al juny, amb la ce-
lebració de la Gran Final Nacional, que 
enfronta els vencedors de les diferents 
edicions territorials, gravades i emeses 
pels mitjans locals. En el cas televisiu, de 
la Gran Final se’n fa un programa que La 
Xarxa de Comunicació Local coprodueix 
amb Televisió de Catalunya i que emeten 
tant els canals de proximitat com el Canal 
Super3.

“Pica Lletres” és un concurs de La 
Xarxa produït per Produccions Audiovisu-
als Antàrtida, una productora especialit-
zada en concursos educatius dirigida pel 
periodista i escriptor Carles Porta. •

CàrItAS AltAfullA SE 
SuMArà Al GrAn rECAPtE 
D’AlIMEntS ElS DIES 25 I 26 
DE nOVEMBrE

La fundació del Banc dels aliments 
ha iniciat la campanya “necessi-
tem la teva màgia” amb l’objectiu 
d’aconseguir 27.500 voluntaris per 
a la vuitena edició del Gran re-
capte, que enguany se celebrarà 
els dies 25 i 26 de novembre. Cà-
ritas altafulla tornarà a sumar-se a 
la nova edició en què l’entitat tam-
bé requerirà d’un major nombre 
de persones voluntàries, que vagi 
més enllà de les col·laboradores 
habituals. i és que les tasques de 
la campanya no només passen per 
les dues jornades de recollida, sinó 
que el gran volum de feina se centra 
en els treballs d’emmagatzematge 
posteriors. La presidenta de Càritas 
altafulla, Carme vives, ha fet una 
crida a la ciutadania a participar-hi, i 
ha insistit que la presència d’homes 
que hi col·laboren continua sent una 
de les principals mancances a nivell 
de voluntariat. a altafulla, Carme vi-
ves confia en què enguany es tornin 
a sumar a la iniciativa els supermer-
cats Caprabo i Mercadona. •

  Breu
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La regidoria de Polítiques de Gène-
re de l’Ajuntament d’Altafulla ja ha 
tancat el programa d’actes del Dia 

Mundial per a l’Eliminació de la Violència 
Contra les Dones. Del 15 al 30 de no-
vembre, la ciutadania podrà visitar al 
vestíbul  de l’Ajuntament l’exposició 
“Imatges per pensar”. Una mostra 
itinerant impulsada des de l’Observatori 
de les Dones als Mitjans de Comunicació 
amb la voluntat de generar una reflexió al 
voltant d’algunes absències, presències 
i  tòpics relacionats amb la representa-

ció de les dones i que són freqüents en 
gran part dels continguts dels mitjans. 
Les imatges han estat produïdes espe-
cialment per l’artista visual Tània Burgos 
Fernàndez.

Els actes centrals de la reivindi-
cació, però, tindran lloc el mateix 25 
de novembre, Dia Mundial contra 
la Violència de Gènere. A les 18:30h 
a la plaça del Pou, hi ha prevista una 
concentració i la lectura del manifest. El 
seguirà la representació teatral “I ara 
què?”, a càrrec del Grup de teatre 

Social de l’ong Mans per l’Acció So-
lidària. 

El text és de Raül Quirós, i serà 
dramatitzat per la responsable de l’as-
sociació i actriu, Danina Martínez. El 
programa continuarà amb el col·loqui 
“les mil cares de la violència”, a 
càrrec de laura roman, doctora i 
professora de Dret Constitucional a 
la universitat rovira i Virgili. Clourà 
la jornada un concert al Casal La Vio-
leta, promogut pel Consell Comarcal 
del Tarragonès. Hi prendran part joves 

dels centres oberts i d’altres institucions 
educatives de la comarca. 

La regidoria també va posar en 
marxa a principis del mes d’octubre un 
Grup de Debat sobre Gènere. La pri-
mera sessió va girar entorn de l’ ‘eco-
nomia reproductiva’ i la ‘discriminació 
múltiple’. Una altra de les línies en què 
treballa el consistori en matèria de gè-
nere són els tallers de sensibilització 
a les escoles i a l’institut, que donen 
continuïtat a la programació del curs 
passat. •

Altafulla se suma de nou al Dia Internacional 
Contra la Violència envers les Dones
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25 anys construint el col·legi la Portalada

De les teresa Manero a la Portalada. Van haver de passar catorze anys per-
què Altafulla disposés d’un nou centre educatiu que donés resposta al creixement 
demogràfic de la població i veiés com les antigues escoles Teresa Manero es que-
daven petites. El projecte de nova escola es va començar el 1987, però un cop 
es van iniciar les obres el 1988, mesos més tard, el febrer de 1989, es van haver 
d’aturar com a conseqüència de diversos incompliments i dificultats de tresoreria 
de l’empresa constructora, que finalment va fer fallida. El 16 de setembre de 1991, 
després de diferents accions reivindicatives, una gran manifestació que va congre-
gar a 400 persones, entre pares, mares, escolars i representants municipals, van 
tallar l’N-340 i van reclamar la finalització de les obres del nou centre.

l’11 de gener de 1992, data de la inauguració. Una vegada la Generalitat va 
actualitzar el projecte inicial, es van reprendre les obres al novembre de 1989, ad-
judicant-les a una altra companyia, amb la intenció de tenir l’escola enllestida per 
al curs 1990-1991. Però, un cop més, el retard i la crispació entre el món escolar 
es feia evident. Les obres acabarien finalment a l’octubre de 1991, amb el curs ja 
iniciat a les Teresa Manero i en diferents barracons com el que s’ubicava a l’espai 
actual de la llar d’infants Francesc Blanch, i a les aules de l’antiga fàbrica de Cin-
tes. El llavors president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va inaugurar 
l’11 de gener de 1992 la nova escola La Portalada, premiada també pel projecte 
arquitectònic de Pau Pérez i Jordi Bergadà.1

El 22 de gener de 2003, data de l’ampliació. Les necessitats demogràfiques 
requerien d’una ampliació de la nova escola, ja que es tornava a optar per bar-
racons al que avui és la pista de futbol sala que limita amb el carrer Marquès 
de tamarit. una vegada més, l’associació de Mares i Pares, conjuntament amb 
l’Ajuntament, es posaven a treballar el 1998 perquè finalment el 2003 s’inau-
gurés l’ampliació del que avui són les aules del cicle inicial i infantil del centre. 
La consellera d’ensenyament, Carme-Laura Gil, inaugurava l’ampliació amb la 
rebuda d’un col·lectiu de pares i mares que ja li reclamaven el que en l’actuali-
tat és l’institut d’altafulla.

Alumnes que avui són pares i mares de més alumnes. aquesta imatge cor-
respon als cursos de 6è, 7è i 8è de la llavors Educació General Bàsica (EGB) del 
curs 1991-1992. Molts d’aquests alumnes són pares i mares que en l’actualitat 
duen els seus fills i les seves filles al centre educatiu que elles i ells van estrenar, 
després de molts anys de paciència i reivindicacions.

Albert Jansà • Imatges de l’arxiu de La Portalada



 Plaça del Pou / núm. 167 / novembre 2016
9

antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com
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Sant Martí una festa de tothom i per a tothom 
Montse Castellarnau vicente # alternativa altafulla - entesa

 El programa d’aquesta Festa Major 
de Sant Martí recupera la vocació 
d’una festa de tothom i per a  tothom 
on ningú es senti exclòs. A Altafulla 
tenim moments de tot tipus que re-

presenten la pluralitat  d’un poble com una barreja cul-
tural i de sentiments diversos. Fer el programa de la mà 
de les entitats és un requisit indispensable però intentar 
mantenir la coherència amb el sentit que es vol donar a 
la Festa també. D’aquesta suma surt una graella d’acti-
vitats que pretén ser oberta i inclusiva. Sant Martí és de 
tothom, és el moment en que la gent d’Altafulla gaudeix 
d’una festa pensada pel conjunt de la seva població. 

A diferència del gran nombre d’activitats que es fan 
al llarg de l’any i, exponencialment, a l’estiu, destina-
des també per atreure gent que conegui i s’enamori 
del nostre poble, les festes major i petita tenen la vo-
cació de ser una mena d’homenatge a tots i totes que 
durant l’any han treballat per fer possible que siguem 
un poble de referència. No volem grans massificaci-
ons, volem un format còmode que no ha d’estar renyit 
amb la qualitat però sí en un format més manejable, 
més de família. També que no es pretén recuperar 
diners i que les despeses han de ser transparents amb 
factures fins a les més petites. A nosaltres ens toca 
donar exemple que es poden fer les coses bé per molt 

que l’administració reclami uns requisits que sovint 
són complicats.

És moment d’alegria i  tradicions que han d’anar 
evolucionant i adaptant-se a una societat que recla-
ma protagonismes diferents i on la cultura patriarcal ha 
d’anar desapareixent. Ara toca gaudir i anar marcant-se 
aquelles activitats que ens agradin pel nostre criteri i 
participar de forma activa en totes elles. Per fer boca 
hem obert novembre amb la Cursa de Tardor, que amb 
només dues edicions, ja és valorada molt positivament 
per tots aquells que ens coneixen i saben que a Altafu-
lla quan ens hi posem sabem fer les coses bé, com la 
Festa Major. Visca Sant Martí! •

Gaudiu de la festa Major! (sense presses)
alba Muntadas olivé # esquerra independentista d’altafulla - eina

 En el seu escrit a la Plaça del Pou 
del mes passat, l’alcalde presumia 
de la quantitat de projectes i activi-
tats de diverses menes que es duen 
a terme a Altafulla. Evidentment que 

és important  tirar endavant projectes 
de millora i activitats per a dinamitzar el poble, però 
cal no anar amb presses i planejar bé les coses abans 
de fer-les i això no sempre es fa. Un clar exemple és 
el projecte de Via Augusta en què totes les etapes del 
procés s’han fet amb presses, ja que la màxima prio-
ritat és tenir-la acabada abans que comencin els Jocs 
del Mediterrani. 

Això porta, per exemple, a que es convoqui la 
mesa de contractació del projecte amb menys de 
les 48h d’antelació reglamentaria, per la qual cosa 
el nostre grup n’ha impugnat la decisió. Així mateix, 
un altre projecte urbanístic que sembla fet amb pres-
ses és l’arranjament del carrer Llevant. Després de 
la polèmica de Via Augusta, la regidora d’urbanisme 
va anunciar que es constituiria una Taula de debat de 
Baix a Mar per consensuar el model de barri. Però no 
sols no s’ha fet sinó que s’ha tirat endavant ràpida-
ment una obra que en principi no corria cap pressa. 
A més a més aquesta obra tan sols representa un 
“maquillatge” del carrer, sense cap millora substan-

cial, i tot perquè no sigui dit que a Baix a Mar només 
s’inverteix a Via Augusta.

Per altra banda, aquest mes de novembre arriba 
una data molt esperada per tots els altafullencs i les 
altafullenques: Sant Martí, la nostra Festa Major. És el 
moment de viure Altafulla més que mai i sortir al car-
rer a gaudir de totes les activitats per petits i grans. 
L’EINA hi serem presents organitzant un concurs de 
puzles per parelles el diumenge 13 a les 17.00 al qual 
us animem a participar i que servirà per a presen-
tar-vos el nostre nou local al c/Placeta nº16. No us 
quedeu a casa i sortiu per participar a la festa. Bona 
Festa Major a tothom! •

A l’atenció de la Sra. Maria lluïsa Díaz

M’agradaria tenir l’oportunitat de fer 
un parell d’aclariments sobre la pen-
jada d’estelades del passat 10 de 
setembre. Com podrà comprovar si 
accedeix als documents de l’Ajun-
tament, la Territorial de l’Assemblea 
Nacional Catalana a Altafulla, va pre-
sentar una instancia a l’Ajuntament, 
sol·licitant l’autorització per penjar 
“banderes” a l’Avinguda Marques de 
Tamarit amb motiu de la Diada Nacio-

nal de Catalunya. (Registre d’entrada 
nº 03425 de 24-08-16).

L’Ajuntament ens denega el permís per 
penjar “estelades” (?) el 26 d’agost. 
Veig amb sorpresa que coneix perfecta-
ment les dates. (No s’han fet públiques 
). També barreja conceptes com la con-
nivència (vostè en diu socis), de l’ANC 
i l’EINA. Li voldria aclarir que l’ANC es 
transversal. Dins l’ANC hi ha membres 

de l’EINA, del Partit Demòcrata Català, 
les confluències de Podem, etc. Puc 
entendre la seva confusió ja que la fi del 
projecte de l’ANC es l’ Independència  
de Catalunya, que també es el projecte 
d’altres partits catalans.

Tanmateix dubta de la democràcia del 
fet. Li voldria aclarir que els regidors que 
hi estaven obertament d’acord no eren 
tres, si no més. I a part de un que hi 

estava en contra, la resta no es van ma-
nifestar obertament. (Amb l ’informació 
de que disposa, se que ho sap). Parlem 
de democràcia i parlem de respecte, en 
canvi no ens deixen votar? No ho en-
tenc.

Pere Piqué

AnC Altafulla

El petit comerç; víctima o oportunista? 

Ja fa hores que el sol es pon molt més 
aviat que quan ens llevàvem amb ga-
nes d’anar a la platja, també en fa que 
els nens han tornat a escola o que els 
adults em començat a somniar amb 
les vacances de Nadal… Però, tot-
hom sap que ha acabat l’estiu? L’es-
tiu significa platja o significa muntanya 
per a qui no li agrada endur-se quilos 
de sorra a casa, significa vacances en 
alguns casos; en d’altres, tot el con-
trari, l’estiu significa moltes coses i 
entre aquestes també significa preus 
més alts. Qualsevol cosa que vulguis 
comprar en la temporada d’estiu ( a 

excepció d’uns guants de llana o una 
bufanda) et sortirà tres cops més car 
que si ho fas tres mesos abans. Bé, 
bona jugada per aquells comerços 
que fan caixa durant l’estiu no? Grata 
oportunitat per les petites botigues de 
pobles costaners com el nostre que 
resulten atractius en l’època més ca-
lorosa de l’any.

I la veritat és que els entenc, entenc 
que per exemple el supermercat del 
carrer Llevant, de davant de la pla-
ça dels Vents decideixi inflar els seus 
preus pel turista; ho entenc i em sem-

bla la millor estratègia de supervivèn-
cia. Però el que ja no entenc és que 
conservi aquests preus la resta de 
l’any. Diguem petit comerciant; què 
passa amb la gent que vivim a Baix a 
Mar? Què passa amb els ancians o els 
nens o simplement els que no volem 
agafar el cotxe o fer la passejada per 
pujar a dalt del poble? És realment trist 
que l’únic supermercat d’aquest barri 
no pensi una mica més en la butxaca 
dels seus veïns. 

Ens parlen de fomentar el comerç 
del poble, d’evitar l’ús del transport 

privat per preservar el medi ambient 
i dels drets dels ancians a dur  una 
vida digne. I ja està bé d’escoltar i ca-
llar; cal col·laborar i cal fer-ho des de 
baix perquè no tot es troba en mans 
dels polítics que tant “bé” fan les se-
ves gestions sinó en les nostres. Cre-
ieu-me quan us dic que si no canviem 
d’actitud molt tenim a perdre i poc a 
guanyar.

Carla riera

  fÒruM 
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El grup de Bielefeld Bi-cussion va tornar a compartir experiències amb l’Escola Municipal de 
Música aquest octubre a l’església i a la plaça del Pou. / Foto: Jean Segovia

La platja de Tamarit, un dels escenaris de l’adaptació televisiva sobre “La Catedral del Mar”. / 
Foto: Gemma Soldevila

El Consell Esportiu del Tarragonès va distingir els 
Atletes d’Altafulla per la modalitat “Corre amb un 
amic” de la Cursa 1 de Maig. / Foto: CET La Penya Ciclista va celebrar el passat 8 d’octubre la 32a Pujada a l’Ermita de Sant Antoni. / Foto: Altafulla Bloc

L’Ajuntament d’Altafulla va premiar al futbolista Alber-
to Benito amb la distinció dels Premis Avriga Fvscvs 
del Consell Esportiu del Tarragonès. / Foto: CET El Club Bàsquet Altafulla va presentar tots els equips al Pavelló Municipal per a la temporada 2016-2017. / Foto: Robert Vera

Actuació de l’orquestra alemanya Blasorchester Birkesdorf a la plaça 
Martí Royo. / Foto: GemmaSoldevila

Alumnes del Pla de Transició al Treball van dur a terme 
tasques de neteja a la Finca Canyadell amb la col·la-
boració del Gepec i l’Ajuntament. / Foto: PTT Altafulla

“L’Ecommerce, el golós laberint digital” va centrar el darrer Di-
marts Emprenador que organitzen la URVEmprèn i Comerç d’Al-
tafulla. / Foto: Ajuntament
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Abaixem la persiana per última vegada i us deixem en bones mans

Aquest hivern abaixarem la persiana de la 
farmàcia Arasa per última vegada. Farem el 
mateix gest que els últims vint-i-dos anys 
hem fet però en canvi, serà completament 
diferent, sabent que l’endemà nosaltres no 
la tornarem a pujar. És inevitable recordar 
el primer dia que ho vam fer, amb les ganes 
i la il·lusió d’uns recent arribats a Altafulla 
després d’uns intensos anys de lluita per 
aconseguir-ho. I Altafulla ens va rebre i ho 
va fer amb els braços oberts i estarem eter-
nament agraïts. Hem gaudit de tots i cada 
un dels clients que han passat per la nostra 
casa i que al final, ens hem convertit en una 
gran família. Hem intentat ser una farmàcia 
en què els clients tenen nom, sentiments, 
dubtes, família i malalties, i hem actuat aju-
dant, sempre en la mesura de les nostres 
possibilitats. Des de la vessant un pèl ego-
ista, ens emociona sentir que la gent ens 
trobarà a faltar i que diguin que no saben 
què faran sense el Joan i l’Anna. 

Però no deixem la clientela orfe i tampoc a 
la nostra estimada Altafulla. Tenim la satis-
facció de deixar-ho en mans del Joaquim, 
família que coneixem de fa anys. I amb ell, 
arriba al negoci la joventut, l’empenta i les 
mateixes ganes de pujar la persiana que 
nosaltres hem tingut durant tots aquests 
anys. La mateixa forma de tractar al client, 

la mateixa amabilitat, la mateixa ajuda per 
carregar una comanda pesada al cotxe o de 
portar un medicament a casa quan no us 
trobeu bé. Estem orgullosos de deixar-li el 
llegat a ell i a l’equip de sempre, format per 
la Patrícia, la Sara, la Carlota i la Maria An-
tònia, que seguiran atenent amb la mateixa 

dedicació de sempre. Equip al qual els hi 
agraïm tots aquests anys que han estat al 
nostre costat. També ens plau informar-vos 
que seguirem a la plaça Boters, amb la con-
sulta de podologia Aramo oferint els matei-
xos serveis que fins ara i a la que estarem 
encantats de rebre-us.
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El barceloní Dani Alonso, guanyador 
de la primera edició l’any passat de 
la Cursa de Tardor d’Altafulla, va 

repetir enguany victòria completant els 
10.000 metres amb una marca (36:24) 
que rebaixa l’anterior en mig minut. L’al-
tafullenca Marta Camps va guanyar en 
categoria femenina reduint en més d’un 
minut el rècord vigent (44:02). Camps es 
va estrenar en aquesta cursa, que l’any 
passat va viure com a voluntària arran 
d’una lesió. Dani Alonso va confessar 
que tornarà a participar l’any vinent “per-
què gaudeixo molt corrent per aquests 
camins i aquest entorn”. Per la seva ban-

da, Marta Camps va remarcar que “val 
la pena córrer per aquests paratges, al-
guns dels quals són desconeguts fins i 
tot pels altafullencs”.

El respecte i el valor de l’entorn na-
tural, segons afirma l’organització, a 
càrrec dels Atletes d’Altafulla amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, se situa 
al mateix nivell que la pràctica esportiva. 
La cursa va reunir un cop més a 250 
corredors, xifra límit que fixa l’organitza-
ció per al bon funcionament de la prova. 
Tant és el valor natural que pretén incul-
car l’organització que dies abans s’or-
ganitza una jornada de neteja de l’en-

torn de l’ermita de Sant Antoni i de la 
resta del recorregut, que també passa 
per l’entorn protegit de la desemboca-
dura del riu Gaià. Un altre dels objectius 
de la cursa és aconseguir la paritat en la 
participació. Enguany un 22% de les 
persones participants eren dones, i 
esperen augmentar la proporció en les 
properes edicions. Amb aquesta meta, 
els organitzadors van oferir un obsequi 
addicional a les dones que van acabar 
la cursa, a banda dels que es donen 
quan es fa la inscripció. El voluntariat va 
ser una vegada més la clau de l’èxit. •

Dani Alonso i Marta Camps s’imposen 
a la II Cursa de tardor d’Altafulla

Coincidint amb el 30è aniversari 
de l’entitat, el Grup de diables 

d’altafulla estrena pàgina web. el nou 
portal ja està disponible a diablesal-
tafulla.com. s’hi pot trobar informa-
ció del grup, agenda d’actuacions, i 
marxandatge, entre altres informaci-
ons que giren entorn de la colla. n’és 
un exemple la Baixada de trastos. 
La colla ja ha obert el període d’ins-
cripcions per participar el proper 27 
de novembre en la Xiii edició del cer-

tamen. La cursa s’iniciarà a les 11 del 
matí a l’ermita de sant antoni. Les 
persones interessades en prendre-hi 
part poden introduir les seves dades 
a través de l’apartat d’inscripcions 
del nou portal web. també poden po-
sar-se en contacte amb l’entitat mit-
jançant el correu electrònic diables@
diablesaltafulla.com. 

el Grup de diables d’altafulla és 
una de les entitats més actives del 
teixit associatiu del municipi, especi-

alment per sant Martí, quan, a banda 
de la Baixada de trastos, també or-
ganitzen el joc del quinto, els versots, 
i col·laboren en moltes altres activi-
tats. 

enguany, però, coincidint amb la 
celebració del seu 30è aniversari, han 
estat presents en molts actes com 
ara cercaviles, correfocs, correbars, 
l’empalmada, la processó de sant 
antoni, o en els versots dels diables 
Petits. de fet, per la festa Major Pe-

tita, fins i tot van ser el motiu del pro-
grama d’actes que va editar l’ajunta-
ment d’altafulla. •

  Els Diables d’Altafulla estrenen pàgina web en el seu 30è aniversari

Altafulla acull la primera “Setmana negra”

després d’una trajectòria de ja cinc 
anys organitzant Jornades de Novel-

la Negra, el Club de Novel·la Negra d’Al-
tafulla, presenta la primera “Setmana Ne-
gra” d’Altafulla. Tres dies on els llibres, els 
autors i el cinema negre ofereixen a qui 
conegui o tingui curiositat pel gènere, una 
bona oportunitat per apropar-se.  El tret 
de sortida el donarà un dels autors més 
estimats pel club. L’escriptor tarragoní 
Jordi Ledesma, presentarà la seva nova 
novel.la “Lo que nos queda de la muerte” 
el proper 17 de Novembre a les 19:30 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament. 

En col·laboració amb el Cineclub Al-
tafulla Link, el 18 de Novembre hi haurà 
sessió de Cinema Negre a les 20:30 hores 

a La Violeta. La pel·lícula “Headhunters” 
està basada en la novel.la de l’escriptor 
Jo Nesbo, un dels escriptors amb més 
projecció del panorama de novel.la negra 
mundial. Finalment, el 19 de Novembre, 
tindrà lloc la V Jornada de Novel.la Negra, 
amb una taula rodona amb l’escriptora i 
catedràtica Maria Antonia Huertas, qui 
presentarà la seva novel.la “Alterworld” i 
Pere Cervantes, escriptor, qui també pre-
sentarà el seu assaig “Internet Negro”. Us 
animem a participar i gaudir d’aquesta 
festa de la novel.la negra!•

José Manuel ruiz 
Club novel·la negra / 

Cineclub Altafulla link
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RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

6:58 6:01
7:23 7:07
7:30 7:29
8:29 7:56
8:59 8:08
10:00 9:04
10:30 9:42
10:38 10:35
10:58 11:33
11:58 12:02
12:58 12:33
13:56 13:32
14:27 14:35
14:59 15:03
15:31 15:55
15:58 16:36
16:27 17:06
17:00 17:36
18:00 18:39
18:30 19:11
19:00 20:05
19:29 20:36
20:26 21:08
20:29 21:49
20:59
21:29
21:59
22:33

AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.00h
Dissabtes feiners: 10.10h

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

De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 21.15h

Diumenges i festius: 
17.55 h

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 7.35 7.40 8.00 8.05
7.25 7.31 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 9.15 9.35 9.40
7.55 8.01 8.20 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 14.00 14.20 142
11.15 11.21 11.40 14.15 14.35 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.06 15.10
13.15 13.21 13.40 15.10 15.30 15.35
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

L2
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

rEcAPtAcIó MunIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

corrEus 977 65 18 16

oFIcInA D’ocuPAcIó 977 65 14 26

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 
EscoLA D’ADuLts 977 65 10 85

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

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

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       
comunicació prèvia a l’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
noVeMBre
01/06: MIrAr FInEstrEtA
07/13: s. DoMInGo
14/20: MIrAr FInEstrEtA
21/27: s. DoMInGo
28/30: MIrAr FInEstrEtA

deseMBre
01/04: MIrAr FInEstrEtA
05/11: s. DoMInGo
12/18: MIrAr FInEstrEtA
19/25: s. DoMInGo
26/31: MIrAr FInEstrEtA

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

AnADA

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

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

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, Estanc 
Pijuan, Forn Martí ronda, Forn 
Martí Llevant, Electrodomèstics 
Quixalos i Quisoc Lluís. 

Contenidors de piles

Servei deixalleria mòbil
Primer dilluns de mes: Brises de Mar

Segons dilluns de mes: Plaça Catalunya
Tercer dilluns de mes: aparcament darrera església baix a mar

Quart dilluns de mes: carrer Alcalde Pijuan
Horari: de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores

Com a residus admissibles: fluorescents, pneumàtics, bateries, pin-
tures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

Recollida de poda i restes de jardineria
Comunicació prèvia a l’Ajuntament (977650008). La poda ha d’estar a la porta 
del domicili el dilluns a primera hora en bosses o lligada. També es pot diposi-

tar directament a la deixalleria de Torredembarra.

Deixar la poda al carrer sense avisar pot comportar una sanció de 
60 € a 2.000 € 

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina carrer Muralla



Divendres, 4 de novembre

15.00 ENTITATS A LES ESCOLES 
Castellers i Diables a la Portalada i Basto-
ners, Grallers i Gegants i Nans al Roquissar.

18.45 COETS D’ESCLAT FESTA MAJOR I 
REPIC DE CAMPANES
Organitza: Grup de Diables d’Altafulla, 
amb la col·laboració de Pirotècnia Catalana 
i Ajuntament d’Altafulla. Plaça de l’Església

19.00 PREGÓ DE FESTA MAJOR.
El nostre pregoner d’enguany és un jove que 
no passa desapercebut pels aficionats a l’es-
port, i en especial, al futbol. Nascut i criat 
a Altafulla, defensa actualment la samarreta 
del CF Reus Deportiu a la Segona Divisió A, 
i és entrenador dels alevins del CE Altafulla. 
L’Alberto Benito serà l’encarregat de donar 
el tret de sortida a la nostra Festa Major de 
Sant Martí 2016!
(en directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM, en remis-
sió a les 22.00 i dilluns 7 de novembre a les 9.30)
Plaça del Pou

19.30 ELECCIÓ DE L’HEREU I PUBILLA
Plaça del Pou

21.00 V MEMORIAL PEPE PIJUAN 
Triangular de futbol. Poliesportiu Municipal

23.30 SANT MARTIN’S FEST
Nit jove amb l’actuació dels DJs Figa, Alex 
Beat, Minicassete i Serhat
Organitza: Town to Be amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Altafulla. Casal la Violeta

Dissabte 5 de novembre

9.00 ESMORZAR POPULAR D’ATECA
Preu 2,5 € . C/ Camí del Prat (Baix a Mar)

9.30 CAMPIONAT DE BOTIFARRA
Casal la Violeta

De 10.00 a 14.00
TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE 
PLAQUES DE CAVA
Plaça Martí Royo

11.00 VISITA GUIADA GRATUÏTA PER 
ALTAFULLA
Cal fer reserva prèvia a l’Oficina de Turisme: 
977 65 14 26. Inici: Porta del Castell

12.00 ESPECTACLE INFANTIL
La companyia El Príncep Totilau ens ofereix 
l’espectacle “EL LLOP FEROTGE”, amb tea-
tre i titelles. No us ho perdeu!!! Plaça Martí 
Royo

18.00 CERCAVILA
Amb el Grup de Diables Petits d’Altafulla, 
Diables del Morell i Diables de la Canonja 
amb la bèstia petita de foc el Mamut, Ge-
gants d’Altafulla i el Catllar, Grallers i Bas-
toners d’Altafulla i Bastoners de Ciutat Vella 
de Barcelona i Castellers d’Altafulla. Aquest 
any també ens acompanyaran els Dimoniets 
de la llar d’infants Hort de Pau i els Nans de 
la llar d’infants Francesc Blanch.

19.00 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
COL·LECTIVA DEL CERCLE ARTÍSTIC 
D’ALTAFULLA I EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS 
DE LA JORNADA DE DIBUIX INFANTIL DE 
LA FESTA MAJOR PETITA   
Pallissa de l’Era del Senyor

22.00 ALTAFUJAZZ: JUAN DE DIEGO TRIO
Presentació del disc “Uda labur hori – Aquel 
corto verano”. Pallissa de l’Era del Senyor

23.30 FESTA M80
Amb concert de los 80 Principales. Reme-
morem els èxits de la daurada època dels 
80 amb les cançons més destacades tant en 
l’àmbit nacional com internacional. Entrada 
gratuïta. Casal la Violeta

Diumenge 6 de novembre

11.00 CONTACONTES
Per inaugurar l’exposició dels dibuixos  re-
alitzats durant la jornada de dibuix infantil 
de la Festa Major Petita. Pallissa de l’Era del 
Senyor (Museu)

11.30 CERCAVILA CASTELLERA
Abans de la diada castellera, les colles que hi 
participaran aniran en cercavila des del local 
dels Castellers d’Altafulla a la plaça del Pou.
Ca l’Ixart (Local dels castellers)

12.00 DIADA CASTELLERA DE SANT MARTÍ
Castellers d’Altafulla, Xiquets de Tarragona i 
Xicots de Vilafranca.
(en directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM i en re-
missió a les 22.00)
Plaça del Pou

19.00 CORREFOC I VERSOTS DELS DIABLES 
PETITS 
(En directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM, en remis-
sió a les 21.00 i dilluns 7 de novembre a les 10.30)
Plaça del Pou

21.30 TEATRE: “1001 GAGS”

Amb Mònica Pérez i Jordi Ríos. “Només 
volem fer-vos riure. No volem explicar cap 
història ni enviar cap missatge. Si volgués-
sim enviar un missatge, us ho enviaríem per 
whatsapp!” · Entrada: 5 €
Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme i a 
taquilla el mateix dia. Casal la Violeta

Dimecres 9 de novembre

9.30 HISSADA DE L’ESTELADA
Rotonda de la cruïlla entre Marquès de Ta-
marit i carrer de Dalt

17.30 CONTACONTES
El Pepitu i els Nans i El Pepitu i el llibre mà-
gic de Pepi Miró, amb la col·laboració dels 
nens i nenes del Centre Obert.
Organitza: Biblioteca d’Altafulla.
Centre Obert

20.00 PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA
“LA REVOLUCIÓ CANTADA”
Presentació prevista d’un membre del con-
solat d’Estònia de Barcelona. Col·loqui en 
acabar la projecció. Organitza: ANC.
Sala de Plens de l’Ajuntament

Dijous 10 de novembre

15.00 INICI DELS ACTES COMMEMORA-
TIUS DEL XXV ANIVERSARI DE L’ESCOLA 
LA PORTALADA
Presentació del guanyador del concurs del 
logotip dels 25 anys. Escola Portalada

20.30 CORRETRAQUES I CORREBARS
Des de la plaça del Pou fins a la geladeria la 
Perla passant pel carrer de Baix amb la “Xa-
ranga Rapitenca”. 
EMPALMADA amb discoteca mòbil i venda 
de llonganissa, a l’Era de Gatell (Comunidor)
Organitza: Diables d’Altafulla amb la col·la-
boració de Pirotècnia Catalana i Ajuntament 
d’Altafulla.

Divendres 11 de novembre

6.00 TOC DE MATINADES 
Pels carrers de la Vila amb els Grallers d’Al-
tafulla. Inici: Plaça del Pou

8.00 ESMORZAR DE L’ARENGADA
Escoles Teresa Manero
10.30 PUJADA DEL PILAR PER LES ESCALES
Plaça del Pou, carrer del Forn i plaça de 
l’Església

11.00 OFICI DE FESTA MAJOR
Cantat per la Coral Nous Rebrots.
Església de Sant Martí

11.00 EMISSIÓ DEL BALL DE SANT MARTÍ 
PER ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM

12.00  PROCESSÓ DE SANT MARTÍ
Amb la participació dels elements festius 
d’Altafulla: Castellers, Diables Petits, Gra-
lles, Bastoners i Gegants. Vila Closa

13.00 BALLADA DE BASTONS
Bastoners i Grallers d’Altafulla i tot seguit, 
SARDANES amb la Cobla Principal de Tarra-
gona. Plaça del Pou
(en cas de pluja, a la Violeta)

16.00 LA RIFA DELS DIABLES
(Amb el joc del quinto)
Organitza: Diables d’Altafulla amb la col·la-
boració de l’Ajuntament d’Altafulla.
Carrer de l’Hostal 
(en cas de pluja, a la Violeta)

19.00 RUA DE SANT MARTÍ
Amb la representació de la llegenda i la de-
gustació del pastís de la capa de Sant Martí. 
Veniu a lluir el fanalet que heu fet a l’escola i 
si no en teniu cap, féu-vos-en un a casa!. Quan 
acabem tastarem la capa de Sant Martí.
Inici: cruïlla entre Mn. Miquel Amorós i Cor-
raló de l’Espinac. Acabament: Plaça del Pou

20.00 EMISSIÓ DEL BALL DE SANT MARTÍ 
PER ALTAFULLA RÀDIO 107.4 FM

23.00 ELS SIRGADORS,
La terra ensomniada
Concert audiovisual. De les aigües panta-
noses del Delta de l’Ebre neix Lo Jota and 
Blues. Des del Blues Afroamericà a la Jota 
tradicional de les terres de l’Ebre. Fusió 
de cants, sons i bona música com a símbol 
d’una reivindicació social i artística, tot això 
acompanyat d’un espectacle audiovisual. En-
trada gratuïta. Casal la Violeta

Dissabte 12 de novembre

10.00 VIU LA PLATJA. VOLUNTARIAT A LA 
PLATJA D’ALTAFULLA
Diferents actuacions de neteja i recuperació 
de vegetació per tenir cura d’aquesta platja 
natural. Ens doneu un cop de mà??
Organitza: Associació Mediambiental La 
Sínia amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Altafulla i Club Marítim d’Altafulla.
Davant del Club Marítim d’Altafulla

D’11.00 a 12.30 
JORNADA DE PORTES OBERTES.
Gimcana familiar lúdica de presentació i 
descoberta de l’escola de naturalistes i del 
Canyadell, amb pica pica i música. 
Col·labora l’Ajuntament. 
A la Finca del Canyadell

De 12.00 a 15.30
VERMUT ELECTRÒNIC. El DJ Ethian Guer-
rero amenitzarà aquest vermut i podreu di-
nar llonganissa.
Organitza: Castellers d’Altafulla amb la col-
laboració de l’Ajuntament d’Altafulla
Ca l’Ixart (Local dels castellers)

19.30 CONCERT DE GRALLES 
Grallers d’Altafulla, Grallers de l’Escola de 
Música, Grallers de la Torre, Grallers de la 
Riera. A les escales de la Placeta

19.30 CONFERÈNCIA: “Lobos, lince y osos. 
Los grandes carnívoros ibéricos a través de 
sus rastros”, a càrrec de José Carlos de la 
Fuente Fernández, naturalista.
Organitza: Centre d’Estudis d’Altafulla
Centre d’Estudis

22.30 CONCERT I BALL DE FESTA MAJOR 
AMB LA WELCOME BAND
Casal la Violeta

Diumenge 13 de novembre

9.30 TORNEIG DÒMINO. Casal la Violeta

D’11.00 a 14.00 
ITINERARI “DELS MUNTS A TAMARIT”. 
Activitat gratuïta. Adreçada a públic familiar.
Lloc d’inici: Vil·la Romana dels Munts, Pas-
seig del Fortí. Final: Hort de la Sínia
Activitat organitzada pel Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona en col·laboració amb l’Hort de 
la Sínia, centre d’Educació Ambiental.
Més informació: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 / 
mnat@gencat.cat / www.mnat.cat

11.30 XXX ANIVERSARI DE LA BIBLIO-
TECA D’ALTAFULLA. Presentació del conte 
“Les aventures d’en Pepitu II” de Pepi Miró.
Després, ESPECTACLE INFANTIL I VERMUT. 
La tresca i la verdesca ens ofereixen “Zum”, 
animació amb cançons i danses per a tota la 
família. Veniu a ballar i passar-ho bé!
Escoles Teresa Manero

17.00 CONCURS DE PUZZLES PER 
PARELLES
Categories: de 8 a 12 anys, més de 12 anys · 
Inscripcions: 3€ per parella (de 8 a 12 anys), 
5 € per parella (+ de 12 anys)Fins el dia 7 a 
altafulla@esquerra.cat.
Organitza: l’Eina.
Al Casal Maria Porter (c. Placeta 16)

18.00 CINEMA LINK. CINEMA FAMILIAR
Amb la pel·lícula “Nebraska” d’Alexander 
Payne (no recomanada a menors de 7 anys). 
Entrada gratuïta. Casal la Violeta

20.00 CORREFOC I VERSOTS DELS DIA-
BLES. (En directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM, 
en remissió a les 23.00 i dilluns 14 de novembre 
a les 9.30) Organitza: Diables d’Altafulla 
amb la col·laboració de Pirotècnia Catalana i 
Ajuntament d’Altafulla. Plaça del Pou

21.00 CASTELL DE FOCS FI DE FESTA
Era de l’Ixart (costat del local dels Caste-
llers)

SANT MARTÍ 2016
ALTAFULLA

Del 4 al 13 de novembre
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