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Tenim una enorme responsabilitat 

La recent onada d’atemptats a Barcelona i Cambrils 
ha estimulat el prejudici racista cap a certs col·lec-

tius, com ara els àrabs, els musulmans, els sol·licitants 
d’asil, els refugiats i els immigrants. Els mitjans de comu-
nicació tenim una enorme responsabilitat en la creació 
d’una opinió pública que afavoreixi les societats inclu-
sives, democràtiques i amb igualtat d’oportunitats per 
a tothom, independentment de les creences, religions, 
races, sexes i ideologies. L’any 2016, els cossos i forces 
de seguretat van registrar a l’Estat espanyol un total de 
1.272 delictes d’odi. Les xifres del Ministeri de l’Interior 
indiquen que aquest tipus de delicte ha disminuït un 4,2 
% respecte l’any 2015, tot i que el racisme i la xenofò-
bia representen prop del 33 % del total. Els àmbits que 
han registrat un major nombre d’incidents són els de 
racisme i xenofòbia, discapacitat i orientació o identitat 
sexual, que representen, respectivament, 32,7 %, 20,6 
% i 18,1 % del total de fets coneguts.

Entre administracions, empreses, mitjans de comuni-
cació i ciutadania, hem de reforçar el nivell de formació 
en matèria d’igualtat i no-discriminació dels col·lectius 
i de les persones, millorar la investigació, estimular de-
núncies contra aquests delictes i oferir una bona aten-
ció a les víctimes sense condicions. Hem de reforçar 
la resposta institucional enfront dels actes públics con-
vocats per internet per a propagar el discurs de l’odi. 
Les institucions han de contribuir en la denúncia, sense 
condicions, de l’excessiva impunitat existent a molts fò-
rums d’Internet, especialment vinculats a l’esport. Cal 
generar contra-narratives a les xarxes socials i un de-
bat públic per a la transformació social contra aquests 
qui atempten drets fonamentals com la vida, la pau i 
la llibertat. Hem de fomentar la sensibilització ciutada-
na mitjançant campanyes contra l’extremisme. I per tot 
això, des d’aquesta publicació, diem “No tenim por, no 
al racisme i a la xenofòbia”. •

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

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 

Pizzeria Solocomo, Pa amb Xocolata 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 i www.altafulla.cat

oN potS troBAr LA “pLAÇA DeL poU”?

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

696 40 50 16  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

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 con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Aquest és el sentiment que s’ha 
viscut aquest agost arran dels 
atemptats terroristes de Barce-

lona i Cambrils que ha cobrat la vida ja 
d’una quinzena de persones i gairebé un 
centenar de ferits. La plaça del Pou d’Al-
tafulla es va omplir de vilatans i turistes el 
passat 18 d’agost per sumar-se al crit 
per la pau, el respecte, la llibertat, i 
la democràcia. La concentració multi-
tudinària davant l’Ajuntament es va ini-
ciar tot just després de les campanades 
de les dotze del migdia i van començar 
cinc minuts de silenci plens de solemni-

tat i solidaritat. L’alcalde Fèlix Alonso va 
ser l’encarregat de llegir el manifest de 
la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i l’Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM).

El batlle va expressar “el més enèr·
gic rebuig a l’atemptat”, i va transme-
tre “el suport, escalf i estima a les vícti-
mes, als seus familiars, i als seus amics”. 
I va sentenciar: “No canviaran la voluntat 
de viure en una Altafulla oberta, respec-
tuosa amb totes les formes de pensar, 
la democràcia, la llibertat, i la pau” fent 
referència clarament al model de pau i 

llibertat de Catalunya i l’Estat. La lectu-
ra va culminar amb llargs aplaudiments, 
mentre les banderes onejaven a mig pal 
al balcó de l’Ajuntament en senyal de 
condol.

D’altra banda, una seixantena d’al-
tafullencs i altafullenques van omplir 
l’autocar que va facilitar l’Ajuntament 
de manera gratuïta per desplaçar-se a 
la gran manifestació en contra del terro-
risme sota el lema “No tinc por”, que 
va omplir de milers i milers de ciutadans 

vinguts d’arreu els carrers de la capital 
catalana el passat dia 26. També, com 
a mesura cautelar i de respecte a les 
víctimes, es va decidir suspendre tot 
tipus d’espectacle o acte lúdic de 
la Fira d’Artesans, s’hi va incrementar 
la presència policial durant els tres dies 
posteriors als atemptats, així com tam-
bé es van reforçar les possibles entrades 
amb vehicle amb tanques de contenció 
per garantir la seguretat de la fira. / Fo-
tos: Carla Gómez • 

tots som Barcelona i Cambrils
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La regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Altafulla ha fet una valora-
ció molt positiva del 30è Festival 

Internacional de Música on l’edil respon-
sable, Montse Castellarnau, ha recone-
gut que era tot un repte l’edició número 
30 pel fet de la commemoració, i també, 
per l’aposta enguany d’oferir altres pro-
postes vingudes del Mestre Albert Sar-
dà on s’ha combinat la música clàssica, 
aportada per l’altre responsable artístic, 
el Mestre Claudi Arimany, amb altra de 
més contemporània. “Veiem altra tipus 
de música que no hi estàvem acostu-
mats fins ara i que també té el seu valor 
cultural, al costat de la música clàssica 
pròpiament del festival”, ha remarcat 
Montse Castellarnau.

D’aquesta manera, un total de 
1.224 persones han passat enguany 

per als set concerts programats dintre 
del Festival Internacional de Música. 
Han destacat, com ha remarcat l’edil 
de Cultura, l’espectacle “And the win-
ner is”, amb música de pel·lícules, amb 
més de 300 persones ocupant els se-
ients de la plaça de l’Església; l’actua-
ció de Tango Passione, amb música i 
dansa; i el concert de flauta i arpa de 
Mozart, amb Claudi Arimany, amb més 
de 200 localitats. A aquestes tres ac-
tuacions, les han acompanyat quatre 
més com el quartet de corda Moana 
Quartet; Arts Quartet, amb obres de 
Schubert, Toldrà i Weber; el pianista Di-
ego Fernández Magadleno, i l’actuació 
“Amb l’anima del cant popular”, amb la 
soprano Verónica Granatiero i Luciano 
Pompilio, a la guitarra clàssica. / Foto: 
Josep Maria Recasens. •

Unes 1.300 persones gaudeixen del 30è
Festival internacional de música

Una escultura de Josep 
maria roca presidirà la 
zona verda del carrer 

Clot de torrellLes Eres d’Altafulla van acollir en el 
marc de la Fira d’Artesans la Mostra 

d’Art Martí Royo coincidint amb els vint 
anys de la seva mort i els 20 anys de 
la mostra artesana. D’aquesta manera, 
la família li va retre un especial home·
natge compartint així les seves obres 
amb amics, vilatans i visitants. Els vi-
sitants van poder veure i adquirir peces 
úniques de diferents èpoques de la seva 
trajectòria professional, recollides en el 
llibre de la crítica d’art i historiadora As-
sumpta Rosés, “Martí Royo. Ceramista i 
escultor. La terra i el foc: un entorn cre-
atiu”. Un estudi acurat de la formació, 
producció artística, recerca tècnica, pe-
dagogia, i el pensament de l’altafullenc, 
on hi ha catalogades prop de 500 peces, 
entre ceràmiques, escultures, projectes, 
dibuixos, i gravats. Feia temps que les 
seves filles, Isis i Anna, i la seva vídua, 
Carme Vives, els rondava pel cap la idea 
d’exposar les obres del pare a la vila. La 

idea és que esdevingui el punt de partida 
de nous projectes de futur

Martí Royo és un referent en el món 
de l’escultura i la ceràmica, i és un dels 
pocs artistes d’aquest camp que ha fet 
projecció del territori a través de la seva 
obra. Una formació molt sòlida, de la mà 
de la seva gran capacitat creativa, el van 
dur a renovar l’art de la ceràmica, sense 
perdre la vessant més tradicional. Prin-
cipalment, va destacar en la pràctica 
i la pedagogia de la tècnica rakú, un 
mètode d’origen oriental que aplicava 
a la cocció i a l’acabat del fang. Les 
seves obres es poden veure al Museu 
de Ceràmica de Barcelona, al Museu 
Nacional de Ceràmica de València, al 
Museu de Manises, i al Museu d’Art Mo-
dern de Tarragona, així com en diverses 
col·leccions de ceràmica contemporà-
nia. Altafulla és un bon testimoni de la 
seva obra amb el Mural de la Farmàcia 
Susana Domingo, el Drac de la Gelateria 

La Perla, Ca la Tia, el Bar Ballesté, la 
plaça Martí Royo, L’Oliverot de l’Ajunta-
ment, la Perruqueria Imatge, el restau-
rant Park, El Faristol, l’emblemàtic Pilar 
de 8 dels Castellers d’Altafulla a la plaça 
del Pou. / Foto: Carla Gómez. •

  mostra d’Art martí royo coincidint amb els vint anys de la seva mort

El dilluns 11 de Setembre, Diada Naci-
onal de Catalunya, l’Ajuntament d’Al-

tafulla inaugurarà a les 10 del matí l’es-
cultura “Al·legoria a l’11 de Setembre”, 
una donació de qui va ser l’arquitecte 
municipal Josep Maria Roca, que dar-
rerament ha exposat les seves obres 
escultòriques al Tinglado 1 del Port de 
Tarragona, amb el títol “De la funció a la 
forma”. L’altafullenc explica que es trac-
ta d’una estructura metàl·lica d’un metre 
i mig d’ample, i tres metres i 40 centíme-
tres de gruix. Té una forma irregular que 
està formada per unes bigues, planxes i 
estris de recuperació per situar-la verti-
calment en el subsòl. Segons el mateix 
autor, “és una al·legoria de la senyera de 
Catalunya amb la forma i els seus colors 
representatius” com el groc i el vermell. 
Acte seguit a la inauguració, es durà a 
terme l’ofrena floral i l’acte institucional 
en motiu de la Diada Nacional de Cata-
lunya, a la mateixa zona verda del carrer 
Clot de Torrell. •Els artistes Marta 

Balañà, Josep Maria 
Bellido, Maria Rosa 
Viñas, Salvador An-
tón, A. Rovira, Orion 
Leim, Joan Ciuró 
i Joan Casas van 
mostrar les seves 
obres en una expo-
sició col·lectiva del 
Cercle Artístic d’Alta-
fulla. / Foto: C.G.

La plaça de l’Esglé-
sia va tornar a acollir 
la Nit de Piano i Po-
emes, un recital de 
poesia, cant i música 
que tancava així les 
nits culturals d’estiu 
al bell mig de la Vila 
Closa. / Foto: Carla 
Gómez

El Museu Etno-
gràfic d’Altafulla 
va obrir també les 
portes del centre 
en el marc de la 
Fira d’Artesans 
on va rebre milers 
de visitants. / 
Foto: C.G. 

Concert organit-
zat per Altafujazz 
a l’Era del Senyor, 
amb el bateria 
català Xavi Reija 
que va presentar 
el seu últim tre-
ball “Reflections”, 
en el marc de la 
primera edició del 
Jazzfest. / Foto: 
Robert Vera
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El regidor de Comerç a l’Ajuntament 
d’Altafulla, Jaume Sànchez, i el nou 
president de l’Associació Turística 

d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla 
(ATECA), Josep Maria Lloret, van presen-
tar el passat 9 d’agost la nova seu soci-
al de l’entitat que s’ubica a partir d’ara 
a la recent reformada Pallissa del carrer 
Vinyet. D’aquesta manera, l’Ajuntament 
d’Altafulla ha cedit l’ús d’aquest espai a 
AteCA, que l’utilitzarà tots els dilluns 
al matí, de 10 a 13h, per atendre els 
seus associats. Segons ha explicat el re-
gidor Jaume Sànchez, la cessió neix arran 
de la necessitat de tenir “més presència 
comercial” de l’entitat de cara al munici-
pi, i especialment, als seus associats.

Per la seva banda, Josep Maria Lloret, 
va recordar que una de les mancances 

que tenia l’entitat, des que fa uns mesos 
es va gestar la nova junta, era “una oficina 
on poder atendre els nostres associats”. 
Amb la finalitat des ser “més propers” 
als comerciants i empreses associades a 
ATECA, l’oficina del carrer Vinyet atendrà 
tots els matins de dilluns, i si s’escau, se-
gons ha avançat, també a la tarda. 

La Pallissa del carrer Vinyet, inau-
gurada el passat novembre del 2016, a 
banda de funcionar a partir d’ara com a 
oficina oberta d’ATECA, també és l’espai 
de reunió dels grups polítics municipals, i 
espai de networking per a emprenedors. 
A partir d’aquest any, també, està previst 
que es “llogui a persones emprene·
dores i empresàries, i a empreses” 
que contribueixin a la generació d’acti-
vitat empresarial al territori. / Foto: AJ •

AteCA estrena nou local social a la pallissa del Vinyet
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L’Ajuntament d’Altafulla construirà una cinquantena 
de nínxols més al cementiri municipal en una prime-

ra fase d’un projecte que preveu més millores. Aquesta 
ampliació podria finalitzar abans d’acomiadar aquest 
2017 en un pla de renovació de l’equipament que tam-
bé contempla la renovació de la part més antiga del 
cementiri.  L’edil d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, ha 
explicat que “gran part dels panteons familiars i dels 
nínxols es troben en condicions molt dolentes, i que, 
molts d’ells, no compleixen amb la normativa vigent”. 
Per tant, un cop construïts els nous nínxols, en una 
segona fase, es plantejaria “traslladar provisionalment 

els nínxols antics per tal de poder arreglar la zona més 
malmesa”, segons ha concretat Méndez-Vigo. 

Es tracta d’un procés “molt llarg i delicat”, ja que 
necessitarà el vistiplau i consentiment de les famílies 
afectades. Aquesta segona fase, consistent en la 
renovació de l’equipament, es preveu de cara l’any 
vinent. El projecte al cementiri també podria contem-
plar la creació d’un “bosc dels records” on s’hi puguin 
dipositar les cendres dels difunts, tal i com ha avançat 
la regidora d’Urbanisme, tot i que encara s’ha d’aca-
bar de definir altres millores previstes en un futur. / 
Foto: AJ •

L’Ajuntament d’Altafulla ha impulsat 
uns treballs de neteja i adequació 
del canal de la rasa per minimit-

zar el risc d’inundacions en episodis de 
fortes pluges a l’entorn dels càmpings 
ubicats a l’entrada del barri marítim. Un 
punt on ja es va construir un dipòsit de 
recollida d’aigües pluvials que ha permès 
reduir el volum d’inundacions, si bé ha 
comportat noves problemàtiques, que 
ara s’han volgut reconduir amb els tre-
balls a la rasa.

Els treballs que s’han fet ara han con-
sistit en la neteja del canal de la rasa, i 
s’ha habilitat “una mena de colze per·
què l’aigua que arriba, de forma no 
natural s’ha desviat, i amb aques·
ta corba evitarem que no inundi els 
càmpings” i que segueixi el seu camí 
cap al canal. L’alcalde d’Altafulla ha insistit 

que es tracta d’uns treballs provisionals. 
En aquest sentit, Fèlix Alonso ha avançat 
que l’Ajuntament d’Altafulla “està ne·
gociant la compra d’uns terrenys on 
tenim previst construir una bassa per 
acabar amb les inundacions al Barri 
marítim”. Aquests terrenys s’ubiquen a 
l’entorn del Puntet, limítrofes al local mu-
nicipal on assagen els grups de música 
d’Altafulla i a la carretera N-340.

La solució passaria per la construc-
ció d’una bassa de laminació d’uns 
20.000 m2, on l’aigua de pluja que ar-
ribés des de la rotonda del Puntet s’hi 
acumulés, i anés canalitzant progres-
sivament cap a la rasa i el dipòsit. Els 
tècnics estudien encara quina ha de ser 
la profunditat d’aquest espai. El cost 
d’aquest projecte és de 403.721,70 eu-
ros. / Foto: Albert Jansa •

Una bassa de laminació podria acabar amb les inundacions

L’Ajuntament d’Altafulla va inaugurar el passat 29 
d’agost el primer parc del municipi destinat a la 

pràctica de la cal·listènia a l’aire lliure o street workout. 
A l’acte hi van assistir l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; 
el regidor d’Esport, Jaume Sánchez, i un grup de joves 
de la comarca encapçalats per l’atleta altafullenc Isaac 
Martínez. Aquest particular parc urbà, situat al conegut 
Parc dels Safranars, a la carrer Ronda, significa també 
l’ampliació d’aquesta zona amb més equipaments es-
portius, al costat del circuït de BTT i de running. El regi-
dor d’Esport, Jaume Sànchez, va explicar que aquest 
nou equipament “sorgeix de la demanda d’un grup 
de joves que trobaven a faltar aquests tipus d’ele·
ments”. Els nous equipaments complementen l’ofer-

ta de parcs saludables d’Altafulla com són els casos 
d’Hort de Pau i Parc Voramar, on també hi ha instal·lats 
altres tipus d’aparells per a la pràctica esportiva.

La cal·listènia és un sistema d’exercicis físics amb 
el propi pes corporal on l’interès està en els movi-
ments de grups musculars més que en la potència i 
l’esforç. Es tracta d’una disciplina d’entrenament que 
amb el pas del temps està guanyant molta populari-
tat en el món del fitness. Segons Isaac Martínez, la 
quantitat d’usuaris a Altafulla ronda la cinquante·
na. El nou parc disposa de diferents elements per 
enfortir els braços, les cames i l’esquena, entre 
d’altres parts del cos. Els usuaris poden realitzar els 
exercicis en cada aparell, completant un circuit, o 

aprofitar el parc per escalfar abans de fer la pràctica 
esportiva desitjada. •

  el parc dels Safranars estrena el primer equipament destinat a la pràctica de la cal·listènia a l’aire lliure

el cementiri municipal s’ampliarà amb una cinquantena de nínxols més

L’ALtAFULLeNC XAVier NoLLA regeNtArà eL 
BAr mUNiCipAL De LA VioLetA
L’Ajuntament d’Altafulla ha adjudicat la concessió del 
servei de restauració del Casal Municipal La Violeta a 
l’altafullenc Xavier Nolla. De fet, després que l’anunci 
per a l’explotació i gestió del local es fes públic el pas-
sat juny, i només s’hi presentés ell com la única perso-
na que comptava amb tota la documentació pertinent, 
ha acabat fent-se càrrec del servei. Durant els darrers 
anys, va ser també el veí Jaume Sanz qui va gestionar 
el servei, però, segons la regidora d’Urbanisme, Marisa 

Méndez-Vigo, “la concessió estava caducada des de 
feia molt de temps”. Una situació que el govern muni-
cipal va decidir regular, i que encetarà una nova etapa 
en els propers mesos. Nolla gestionarà el servei de bar, 
com a mínim, durant els propers quatre anys, d’acord 
amb la durada del contracte. El pressupost de licitació 
ha estat de 10.195,08 € sense IVA.

ASFALtArAN eLS CArrerS moSSèN miqUeL 
AmorÓS i CLot De torreLL
Dintre del pla de renovació i millora de la via pública, la 

regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla té pre-
vist cap a finals de setembre i principis d’octubre treballs 
d’asfaltat dels carrers Mossèn Miquel Amorós, al centre 
del municipi, i Clot de Torrell, a la urbanització Robert. 
Les obres consistiran en tasques d’asfaltat i pintura dels 
vials. A més, la regidoria de Via Pública també té previst 
per aquest setembre obres de millora i pintura a l’apar-
cament públic que limita amb la parròquia de Santa Ma-
ria, a Baix a Mar, i la instal·lació d’un pipicà en una de 
les cantonades d’aquest mateix espai d’estacionament, 
segons ha avançat l’edil Marisa Méndez-Vigo. •

  Breus
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La regidoria de Turisme de l’Ajunta-
ment d’Altafulla ha valorat de for-
ma “molt positiva” la temporada 

d’estiu. L’edil Pere Gomés ha remarcat 
la climatologia “excel·lent” que ha acom-
panyat els mesos de juny, juliol i agost i 
el fet que no s’hagin produït “incidents 
remarcables” ni a la platja ni tampoc en 
les activitats que s’han programat. Pel 
que fa a l’ocupació, el responsable de 
Turisme ha assenyalat que s’ha produït 
un increment del 3 al 5% en els es-
tabliments hotelers i als càmpings del 

municipi, segons les primeres xifres. 
D’aquesta manera, Gomés ha apuntat al 
mes de juny, on principalment s’ha notat 
aquest augment amb una ocupació que 
ha fregat el 65% de mitjana. Un percen-
tatge que s’ha incrementat en el mes de 
juliol al voltant del 85% i, amb un gairebé 
100% d’ocupació al llarg d’aquest mes 
d’agost. 

A banda del bon clima que ha acom-
panyat, el responsable de Turisme tam-
bé ha atribuït aquest augment a l’obertu-
ra de nous establiments especialment a 

la façana marítima, així com en “l’aposta 
de l’Ajuntament en oferir actes de qua·
litat per damunt de la quantitat” i a la 
promoció que es fan d’aquests. D’altra 
banda, Gomés ha posat èmfasi també 
a la bona convivència que hi ha hagut 
entre vilatans i visitants, fet que demos-
tra el bon equilibri entre la vida quoti·
diana i l’increment notable de volum 
de població a l’estiu. Quant a la proce-
dència dels visitants, en la majoria dels 
casos els nacionals estan molt per sobre 
dels turistes internacionals. Encapçalen 
el rànquing els catalans, seguits dels es-
panyols, francesos, alemanys i anglesos. 
Pel que fa a les visites guiades, han tor-
nat a tenir una bona resposta del públic. 
Malgrat això, el regidor de Turisme ha 
avançat que de cara al setembre, l’àrea 
es posarà a treballar en el pla estratè·
gic de turisme d’Altafulla amb el qual 
es pretén analitzar les debilitats i les for-
taleses del servei amb la finalitat de millo-
rar el que fins ara s’està fent i “treure’n 
el màxim profit de cara al sector”.

eLS tÒtemS eXteriorS 
regiStreN méS De 35.000 CLiCS 
eL meS De JULioL
Una de les apostes de la regidoria de 
Turisme aquest any ha estat la instal·la-
ció de dues pantalles tàctils a la plaça 

del Pou i plaça dels Vents amb l’objectiu 
d’oferir les 24 hores del dia informació 
de la vila i diferents serveis als visitants, 
i de fet, les dades són “sorprenents i 
molt bones”, segons ha remarcat l’edil 
Pere Gomés. De fet, amb només dades 
del mes de juliol, els dos tòtems exteriors 
han registrat un total de 35.030 clics, i 
pel que fa a les visites a la pestanya d’in-
formació turística de la plaça del Pou han 
estat de 6.877, mentre que la de la plaça 
dels Vents, de 5.736. •

L’excel·lent clima i la bona temporada marquen l’estiu a Altafulla

Una de les cites ineludibles de l’agost és la cercavila d’estiu que protagonitzen els Bastoners, Gegants i Grallers d’Altafulla on aquest cop també hi van ser els Grallers del Catllar. / Fotos: Carla Gómez

Una vintena d’equips van participar al concurs de castells de sorra on l’altafullenc Òscar Sagristà es 
va endur el primer premi. / Foto: Pau Garcia 

Un any més, la Cantada 
d’Havaneres, que cele-
brava la 16a edició, va 
omplir totes les cadires 
disponibles al Racó del 
Fortí. / Foto: Ruben Do-
mínguez

Per segon any consecu-
tiu, els Diables d’Altafu-
lla van organitzar la festa 
Holicolours, aquesta 
vegada, a la plaça de 
Sant Elm. / Foto: Jean 
Segovia 
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La Fira d’Artesans d’Altafulla va 
tancar la 20a edició amb més de 
30.000 visitants, segons dades de 

la Policia Local. Després d’un inici con-
vuls arran dels fets ocorreguts a Barce-
lona i Cambrils, la mostra va recuperar 
la normalitat els dos darrers dies —la 
fira va de dijous a diumenge— amb una 
gran afluència de públic. El portaveu del 
Col·lectiu d’Artesans, Diego Spano, va 
parlar de “dues de les jornades més 
potents que es recorden en les dar·
reres edicions”. Una situació que ha 
permès mantenir la xifra dels anys an-
teriors que es marcaven des de l’orga-
nització. Spano també va remarcar “la 
gran coordinació entre el Col·lectiu d’Ar-
tesans i la Policia Local”. 

Per la seva banda, el regidor de Turis-
me, Pere Gomés, també en va fer “una 
valoració molt positiva, tant a nivell d’or-
ganització, com de visitants i paradistes”. 
Un cap de setmana que “tanca el pont 
d’agost amb unes sensacions molt 
positives i amb ple total”. La fira va 
arrencar el dijous amb un minut de silen-
ci davant de les portes del Castell i amb 
una cercavila dels xanquers i la batucada 
Tympanum, que va recórrer les diferents 

zones instal·lades a les Eres. Durant la 
primera jornada també es va mantenir 
el contacontes del Patufet, a càrrec de 
Joana Badia, i el concert de la formació 
“Cèltic Quartet”. La programació es va 
modificar a partir del divendres. En una 
reunió de crisi entre l’Ajuntament, el Col-
lectiu d’Artesans, i la Policia Local, es va 
decidir suspendre tot tipus d’especta-
cle i acte lúdic; així com incrementar la 
presència policial als accessos i reforçar 
totes les possibles entrades amb vehicle 
per garantir-ne la seguretat ciutadana. 
Les parades, les mostres d’ofici, i l’espai 

d’oci infantil es van mantenir fins el diu-
menge amb total normalitat.

Enguany, hi van prendre part 120 pa-
rades, i la principal novetat va ser la re-
novació del 80% de les mostres d’oficis, 
com ara picapedrer, fuster, ferrer, cera-
mista, o sarroner. Els visitants van po-
der gaudir de parades de joieria, moda, 
complements, pintura, sabons naturals, 
decoració, i joguines, entre d’altres, i 
d’una àmplia varietat gastronòmica. 
També com a novetat, el Col·lectiu d’Ar-
tesans va editar un miler de monedes 
amb motiu del 20è aniversari de la 

fira. El públic també va visitar l’Exposi-
ció Col·lectiva del Cercle Artístic i el Mu-
seu Etnogràfic. Coincidint també amb 
la celebració del 20è aniversari de la 
mort del ceramista i escultor altafu·
llenc, martí royo, enguany es va ins·
tal·lar a les eres una mostra d’art de 
les seves obres. El nou èxit d’aquesta 
20a edició, tant a nivell d’organització 
com de participació, torna a situar la 
Fira d’Artesans d’Altafulla entre les 
cinc millors mostres de tota Cata·
lunya en aquest àmbit. / Fotos: Carla 
Gómez •

La 20a Fira d’Artesans d’Altafulla rep més de 30.000 visitants
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Condemna a l’extremisme, al terrorisme i la islamofòbia

Barcelona, ciutat oberta, acollidora i diversa culturalment ha sigut l’últim objectiu 
de la violència i el terrorisme internacional que el 17 d’agost va escampar la mort 
sobre persones innocents. Davant d’això, l’ANC – Sectorial d’Immigració declara 
la seva ferma condemna i total rebuig als atacs terroristes que volen destruir la pau 
i la convivència democràtica de la societat; la seva ferma condemna i total rebuig 
que representa les reaccions irracionals i contra l’Islam i la nostra ciutadania mu-
sulmana, i la seva solidaritat amb totes les víctimes, acompanyament a les famílies 
que han perdut als seus éssers estimats, desitjant una ràpida recuperació de totes 
aquelles persones ferides. 

I vol expressar que la preocupació davant les primeres expressions discri-
minatòries, racistes i de superioritat cultural que s’han fet present a les xarxes 

socials; la confiança que la societat de Catalunya continuarem mirant al futur i 
treballant en la defensa de la democràcia, la vida, la llibertat humana; el con-
venciment que la ciutadania –més enllà de les diferències polítiques, religioses o 
d’origen- superarà aquesta agressió extremista. Per tot això, l’ANC – Sectorial 
d’Immigració es reafirma en la lluita per una societat oberta, acollidora, diversa 
i més cohesionada socialment. Perquè volem un món on es respectin la vida, la 
llibertat i la condició humana. 

Sectorial d’immigració

Assemblea Nacional Catalana d’Altafulla

Activitats de l’esplai de la gent gran d’Altafulla

Des del dia 21 d’agost, l’Esplai ha tornat a obrir les portes després del parèntesi de 
vacances. A partir de llavors, estem en contacte diari amb el soci de dilluns a diven-
dres feiners en l’horari habitual de tarda. Us recordem que el dia 19 de setembre 
està prevista una excursió a Collsacabra, Rupit  i Santuari del Far, amb dinar inclòs 
compost per entremès variat, filet de lluç i calamars o vedella a la jardinera, postres, 
pa, vi, aigua, cafè i gotes. El preu és de 50 € per soci i sòcia; i de 55 € per als no 
ho són. A hores d’ara queden molt poques places ja que el límit és la cabuda de 
l’autocar. També us fem present que en el proper mes d’octubre, el dia 6, gaudirem 

d’un bon dinar, i tot seguit, un lluït ball social. El dia 28 tindrem un berenar sopar, 
incloent castanyes i panellets, per celebrar la castanyada. Donarem més detalls a 
l’hora de fer les inscripcions a secretaria els dimarts i dijous. Tindrem properament 
a disposició del soci i la sòcia, dècims de la Loteria Nacional i participacions de la 
Grossa.

Junta de l’eSplai de la gent gran d’altafulla

  FÒrUm 

Continuarem caminant 
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

  El passat 17 d’agost el recordarem 
per sempre. Va ser un cop molt dur 
que també ha deixat interrogants que 
caldrà analitzar per millorar la segure-
tat ciutadana i oferir tota la veritat a la 

ciutadania perquè aquesta és la nostra fortalesa da-
vant de l’obscurantisme i la violència. La ciutadania ha 
donat el millor d’ella mateixa amb la solidaritat a les 
víctimes i familiars. Altafulla no ha estat una excepció i 
es va posar a disposició de la gent un autocar per 
estar en una manifestació que, lamentablement, va te-
nir soroll i utilització partidista. La resposta ha estat 
clara “No tenim por”. Res ens canviarà els nostres va-

lors democràtics, sorgits de l’esperit de la revolució 
francesa i de l’Europa que hem construït amb errades 
i encerts.

A Altafulla la millor forma de seguir endavant, pas-
si el que passi, es treballar en el dia a dia amb il·lusió 
i la participació de tots com és l’exemple del projecte 
de gimnàs de la Portalada encapçalat per la regidories 
d’educació i urbanisme i la col·laboració de l’AMPA que 
veurà la llum, si tot va bé, al curs vinent. Els propers 
mesos seguirem veient dibuixada una Altafulla oberta 
que continua avançant. Els diferents tràmits administra-
tius faran realitat altres projectes com la nova Violeta, la 
biblioteca, l’arxiu, l’ampliació del cementiri, els vestidors 

del camp de futbol o les millores a la Vil·la romana dels 
Munts amb la seva connexió amb les termes romanes 
de mar. Col·laboració institucional, diàleg, esforç i tre-
ball. Res de declaracions sinó de fets que donen consis-
tència a un projecte de poble que continua enlluernant, 
com ho demostra l’èxit turístic d’aquest estiu o les fes-
tes de Sant Antoni que celebrem. Precisament ara l’en-
trada d’Altafulla disposarà d’una escultura donada per 
l’artista i l’ex-arquitecte municipal Josep Maria Roca. Un 
monument erigit en honor a la senyera i que representa 
el millor d’un artista que estima el seu poble i al que lliura 
la seva petjada de qualitat. Com diria Antonio Machado 
“Caminante, son tus huellas el camino y nada más”.  •

Sí a la veritat, la pau i la república!
Jordi Molinera Poblet # Esquerra Indepdentista d’Altafulla - Acord Municipal - EINA-AM

 És difícil escriure l’article sense fer cap 
esment als tristos atemptats de Barce-
lona i Cambrils. Aquests actes normal-
ment els veiem per televisió, a llocs llu-
nyans i que rarament coneixem gent 
d’allà. Però ara ho hem viscut a carrers 

on tots hi hem passejat, que situem perfectament al mapa 
i que hi tenim connexions personals. Des de l’EINA volem 
mostrar la nostra condemna als atemptats terroristes, 
agraïm la tasca de tots els treballadors públics que es van 
veure implicats i refermem el nostre compromís de conti-
nuar treballant per una societat cohesionada i que pugui 
viure en el més ampli sentit de la paraula llibertat.

Tornant a Altafulla, aquest estiu hem comprovat de 
nou que l’Ajuntament ens menteix. A principis d’any el 
govern municipal deia que convocaria un Consell de 
Cultura per debatre el futur d’aquest equipament, i ara 
expulsa la participació ciutadana i aprova a porta tan-
cada traslladar (contra l’opinió de gairebé 1000 veïns i 
veïnes) la Biblioteca davant de l’Estació de tren. Però 
no només els veïns i l’EINA veiem malament la nova 
ubicació: la Generalitat ha fet arribar a l’ajuntament una 
carta dient que les dimensions no són les necessàries i 
que la ubicació fa perdre centralitat a la Biblioteca. Que 
cadascú tregui les seves conclusions... Nosaltres conti-
nuem esperant un Consell de Cultura 8 mesos després.

1 d’octubre: el dia que tots estem convocats a vo-
tar si volem que Catalunya sigui una República o una 
Comunitat del Regne d’Espanya. Ens entristeix que el 
nostre Ajuntament no col·labori amb la Generalitat, no 
cedint els centres electorals de sempre. Durant anys 
hem vist com el govern espanyol s’ha desdit de les 
seves responsabilitats a Catalunya: manca d’inver-
sions als trens, espoli fiscal, suspensió per sistema 
de lleis socials aprovades al nostre Parlament... Ara 
tenim l’oportunitat d’assumir tota la responsabilitat, i 
fer un nou país, una República que treballi per tota la 
seva ciutadania. Des de l’EINA us convidem a votar 
Sí!  •
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L’Ajuntament d’Altafulla ha obert el 
període de preinscripció de nous 

alumnes per al curs 2017-18 de l’Escola 
Municipal d’Adults. Seran un total de 39 
matèries que s’impartiran on destaquen 
els idiomes d’anglès, italià, alemany, xi-
nès i francès. La reserva provisional de 
nous alumnes es podrà sol·licitar fins al 
8 de setembre de forma presencial en 
horari d’oficina, de dilluns a divendres 
de 10 a 14h; per via telefònica al 977 65 
10 85 en el mateix horari; o enviant un 
correu electrònic a escolaadults@altafu-
lla.altanet.org . Les persones interessa-
des han d’indicar nom i cognoms, DNI, 
matèria, lloc d’empadronament, si treba-
llen a l’Escola d’Adults o si tenen parella o fills que hi 
treballin; si treballen a l’Ajuntament o treballen en algun 
dels centres d’ensenyament del municipi, o si estan en 
situació d’atur laboral, que caldrà que ho acreditin amb 
un justificant.

Les proves de nivell per a les assignatures d’Anglès, 
Conversa en anglès, Italià, Conversa en Italià, Alemany, 
Conversa en Alemany, Xinès, Francès i Conversa en 
Francès es duran a terme els dies 12, 13 i 14 de se-
tembre, i el llistat d’admesos es publicarà el dia 21. Les 
matrícules es podran formalitzar a partir del 22 de 
setembre. La matrícula a l’Escola d’Adults Aldara, situ-
ada al carrer Boga, 4, de Baix a Mar, es durà a terme els 
dies 25, 26, 27 i 28 de setembre, de 9 a 14h; i el mateix 
dia 26, també es podrà atendre a la tarda, de 16 a 19h. 
Mitjançant el correu electrònic, s’haurà de tramitar els 
dies 25, 26 i 27 de setembre. Tota la informació i formes 

de pagament estan disponibles a www.altafulla.cat, a 
l’apartat d’Educació.

D’altra banda, el pla de transició al treball (ptt) 
d’Auxiliar en Vivers i Jardins d’Altafulla ha obert tam·
bé el període de matriculacions, que s’allargarà fins 
al divendres 8 de setembre. 

El passat 3 de juliol es va fer públic el llistat d’adme-
sos, i ara és moment perquè la quinzena d’alumnes ins-
crits confirmin la seva plaça. Els tràmits s’han de dur a 
terme a l’Aula de Formació Aldara de l’Escola Municipal 
d’Adults. Tot i que encara no s’han definit els projec-
tes concrets per aquest nou curs, la intenció, segons ha 
avançat Mario Visa, és continuar en la mateixa línia que 
els darrers anys, que pretén convertir-se en “una porta 
de sortida a la rutina, i una porta d’entrada a una 
nova etapa formativa”. La majoria dels participants 
són joves que no han acabat l’ESO.  •

Un total de 1.179 alumnes comen-
çaran el nou curs escolar 2017-
18 als centres d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària d’Altafulla. el col·
legi el roquissar comptarà amb un 
total de 220, 69 alumnes que es repar-
tiren entre les tres línies de P3, P4 i P5 
d’Educació Infantil; i 151 escolars, entre 
les sis aules d’Educació Primària que va 
des del primer curs al sisè. Quant a l’es·
cola La portalada, seran un total de 
429 alumnes que començaran el nou 
curs. Un total de 139 alumnes es reparti-
ren en les dues línies amb què disposen 
P3, P4 i P5; mentre que els 290 restants 
corresponen a les dues línies per curs 
d’Educació Primària. 

pel que fa a l’institut Altafulla, 
com és natural, augmentarà d’alum·
nes respecte el curs anterior i absor·
birà un total de 462 alumnes, que es 
distribueixen en 125 alumnes per a les 
cinc línies de Primer d’ESO; 125 més per 
a les cinc línies de Segon; 112 alumnes 
per a les quatre línies de Tercer d’ESO, i 
84 alumnes per a les tres línies de Quart 
d’ESO. Els dos nivells de Batxillerat, que 
comptaran amb dues línies cadascun, 
tindran un centenar d’alumnes més, 50 
per Primer, i 50 més per Segon.

El nombre d’alumnes es redueix a 
l’Educació Infantil a les llars d’infants 
municipals. D’aquesta manera, l’es·
cola bressol Francesc Blanch ab·
sorbirà un total de 30 infants on P0 
compta a dia d’avui amb un únic alum-

ne i set vacants; a P1 hi ha onze alum-
nes per dues places vacants, i a P2, 18 
menuts per dos vacants. La llar Fran-
cesc Blanch disposa d’una sola línia per 
curs. Pel que fa a la llar d’infants Hort 
de pau, comptarà amb un total de 
38 alumnes, distribuïts també per una 
línia a P0 amb set alumnes i una vacant; 
una línia a P1 amb tretze alumnes, i una 
altra línia a P2 amb 18 infants i dues 
places vacants. El regidor d’Educació, 
Xavier Rofas, ha remarcat que “és ha·
bitual cada any que a mesura que 
anem avançant el curs, les classes 
de p0 es vagin omplint amb més pe·
tits a causa de nous naixements”. 
Rofas també ha recordat que aprofitant 
la temporada d’estiu, l’Ajuntament posa 
a punt els centre educatius de la vila. 
“Fem actuacions de caràcter ordi·
nari que se centren en la revisió de 
les instal·lacions i en la reposició 
dels materials malmesos pel dia a 
dia, com és la lluminària, la pintura 
o la poda”.

LA FALtA D’iNFANtS oBLigA A 
reDUir LíNieS i A reUBiCAr 
perSoNAL
Dos dels centres que han patit una 
forta davallada d’alumnes han estat 
les llars d’infants municipals. És el cas 
principalment de l’escola bressol Hort 
de Pau, que ha hagut de reduir línies 
a P1 i P2, i que han passat de dues a 
una. Si es compara amb cursos ante-

riors, la llar Hort de Pau havia arribat 
a superar la seixantena de matrícules 
quan enguany no arriba a la quarante-
na. Aquest fet ha provocat també un 
replantejament del personal de les llars 
d’infants. El regidor d’Educació, Xavier 
Rofas, ha explicat que un cop reunits 
amb les parts afectades, representants 
dels treballadors i Ajuntament es va 
acordar “amb una actitud prudent i 
de consens, ajustar les línies amb 
el número d’alumnes que tenim i 
reubicar una tècnica i dues auxi·
liars de manera interna per evitar 
acomiadaments”. Així, una tècnica 
passarà a l’Escola d’Adults, una auxiliar 
com a personal de suport administratiu 
a la Policia Local, i una altra, com a su-
port administratiu a a l’Ajuntament i a 
l’Escola de Música. En cas que tornin 
a augmentar els alumnes, si s’escau, 
tornaran als seus llocs de treball. 

eL gimNàS De LA portALADA 
Serà méS grAN DeL qUe S’HAViA 
preViSt
El projecte de gimnàs de l’escola La Por-
talada s’ampliarà uns metres més del 
que s’havia previst inicialment. El regidor 
d’Educació, Xavier Rofas, ha explicat que 
a mitjans de juliol es van reunir amb repre-
sentants de l’AMPA,  la directora, la pro-
fessora d’Educació Física, els arquitectes 
redactors del projecte, i tècnics muni-
cipals per fer-ne una primera valoració, i 
es va acordar ampliar-lo tal i com havien 
proposat des del centre. Segons Rofas, 
“com que l’augment no implicarà una ma-
jor despesa i es podrà assumir, ho vam 
rebre amb els braços oberts”. Per la seva 
banda, la regidora d’Urbanisme, Marisa 
Méndez-Vigo, va avançar que la licitació 
de l’obra es podria dur a terme al 2018, 
cosa que podria significar que estigués 
enllestit per al curs 2018-19.”•

Uns 1.200 alumnes començaran el nou curs escolar

obert el període de preinscripcions a l’escola d’Adults i 
matriculacions per al ptt

LA reDACCiÓ DeL proJeCte De reNoVACiÓ 
De LA VioLetA, AqUeSt SetemBre

La redacció del projecte de renovació del Casal 
La Violeta ja està en marxa, i la previsió és que 
l’empresa encarregada de la seva elaboració, ED-
DAB Arquitectura, el tingui enllestit aquest mes 
de setembre. Així ho ha avançat la regidora d’Ur-
banisme, Marisa Méndez-Vigo. Els treballs de re-
modelació s’elevaran als prop d’un milió d’euros, 
gairebé la meitat dels quals es finançaran a tra-
vés del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC), que té com a objecte les inversions en 
obres i serveis de competència municipal. Per a 
Marisa Méndez-Vigo, aquesta renovació era una 
qüestió “fonamental” dins dels projectes de fu-
tur, donat que “és un espai poc aprofitat, i quan 
s’aprofita es fa amb moltes mancances, a nivell 
de mesures de seguretat, calefacció, i estètica, 
entre d’altres”. Pel fa a la redacció del projec-
te, el cost ascendeix als 30.625,10 €, i inclou la 
redacció del projecte bàsic i executiu, l’estudi de 
seguretat i salut, la direcció d’obra, la direcció 
d’execució, i la coordinació de seguretat per a 
la remodelació de l’edifici, situat al número 15 
del carrer de l’Hostal. La regidora d’Urbanisme 
ha parlat d’un “projecte magnífic, que canviarà 
radicalment la imatge, i en permetrà uns usos 
que actualment no són possibles”. A la convo-
catòria de licitació, s’hi van presentar 22 ofertes. 
El contracte amb l’empresa adjudicatària es va 
formalitzar el passat 1 de juny.  •

  Breus
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El II Open Multivoley d’Altafulla ha 
tornat a ser un èxit de participació 
tal i com va esdevenir en la seva 

primera edició. Un total de 22 equips 
i 73 jugadors i jugadores van pren-
dre part d’aquesta prova el passat 26 
d’agost a la platja de Voramar. Una pro-
va que es va allargar fins a les dotze 
hores de competició amb les modalitats 
del vòlei i watervoley. Tant és la satisfac-
ció de l’organització, a càrrec de Mul-
tivoley i la regidoria d’Esport de l’Ajun-
tament, que malgrat que els atemptats 
de Barcelona i Cambrils obliguessin a 
ajornar per aquest cap de setmana els 
campionats de vòlei de Tarragona i Tor-
redembarra, no va ser cap impediment 
perquè el II Open Multivoley d’Altafulla 
gaudís d’una bona participació, tal com 
va fer referència el regidor d’Esport a 

l’Ajuntament, Jaume Sànchez, que va 
qualificar aquesta segona edició de 
“molt exitosa”. Una de les novetats 
que s’havia introduït enguany va ser el 
canvi d’ubicació. En referència a aques-
ta qüestió, tant el regidor d’Esport com 
el director de la competició, Diego Car-
reras, van coincidir que de cara a pro-
peres edicions s’intentarà que s’orga-
nitzi en una altra zona, ja que, segons 
van remarcar, l’espai a Voramar “no té 
les infraestructures adequades”. 

Amb tot, Diego Carreras va subrat-
llar l’alt nivell dels participants i el bon 
ambient que es va viure, i va elogiar el 
fet d’organitzar aquesta prova a Altafulla 
perquè “és una experiència especial 
i diferent que ens agrada molt i ens 
permet sortir del nostre àmbit on 
ens desenvolupem habitualment”. 

Els campions de les modalitats de vòlei 
platja i watervoley han estat ‘Los abue-
los cebolletas’, i els ‘Señores y Barbas’, 
respectivament. El primer equip el van 
integrar Sylvana De Philippis, Carlos 
Ceña i Miguel Ángel Rodríguez, men-
tre que el segon el van formar Alberto 
Herrero, Beatriz Molinos i Víctor Peral. 
Marta Villadelprat es va endur el Premi 
Ambar 0,0 a les xarxes socials. / Fotos: 
Multivoley •

Una vuitantena de participants al ii open multivoley d’Altafulla

La Cursa de Tardor d’Altafulla, que 
organitzen els Atletes d’Altafulla i la 

regidoria d’Esport de l’Ajuntament, ja 
ha obert el període d’inscripcions per 
participar-hi l’1 de novembre. La inicia-
tiva arriba enguany a la tercera edició i 
ho fa amb diverses novetats. En primer 
lloc, la cursa serà puntuable per a la 
Lliga trail tgnNord. I en segon lloc, 
tindrà un caràcter solidari perquè per 
cada inscripció realitzada, es donarà 
1 euro a l’Associació ANiNAtH, de 
nens i nenes amb trasplantament 
hepàtic. El director de la cursa, Gui-
llermo Alonso, també ha explicat que 
tots aquells que vulguin contribuir amb 
la causa poden comprar un dorsal soli-
dari per 10 euros.

Una altra de les novetats és que 
augmenta el nombre d’inscripci·
ons que passarà de les 250 fins a les 
275. Aquest canvi ve motivat perquè la 
prova serà puntuable per a la Lliga Trail 
TgnNord i això pot provocar que molts 
corredors d’aquesta competició vulguin 
participar-hi. Guillermo Alonso recor-
da que “les inscripcions no arriben mai 

obertes a l’últim dia perquè s’esgoten 
abans”. Ha animat els participants a no 
esperar-se a l’últim moment per forma-
litzar-les. L’objectiu principal de l’orga-
nització és oferir una prova molt suau 
de 10 km per a tots aquells que s’inicien 
en les curses de muntanya. Els organit-
zadors també intenten que el recorre-
gut passi pels indrets més bonics que 
ofereix els voltants d’Altafulla, com la 

desembocadura del riu Gaià o la Puja-
da de l’Ermita de Sant Antoni. Les ins·
cripcions es poden fer mitjançant el 
portal web www.athleticevents.net, 
o de forma presencial, a la gelateria 
La perla. El preu de la inscripció serà 
de 10 euros fins al 17    els darrers dies 
abans de la cursa augmentarà fins als 
15 €. •

obren les inscripcions per a la Cursa de tardor de l’1 de Novembre

L’Ajuntament d’Altafulla destinarà 
els 50.000 € de la partida de Par-

ticipació Ciutadana del Pressupost 
Municipal 2017 a la renovació dels 
vestidors de l’Estadi Municipal Joan 
Pijuan. D’aquesta manera, es dona-
rà resposta al resultat de l’enquesta 
que el consistori va realitzar el passat 
mes de juliol a la ciutadania, mitjan-
çant l’empresa EDAS (Espai d’Anàlisi 
Social), companyia amb una dilatada 
trajectòria en processos participatius. 
Així, un 25% dels enquestats va donar 
el seu suport a la proposta d’arranja-
ment convertint-se en la més votada. 
Les regidories d’Esport i Urbanisme, 
encapçalades per Jaume Sànchez i 
Marisa Méndez-Vigo, estan treballant 
amb l’arquitecte i els tècnics munici-
pals per “solucionar alguns problemes 
de clavegueram i sanejament que pa-
teixen les instal·lacions”. Les obres 
contemplen la renovació també del 
paviment, les dutxes i el mobiliari. 

La memòria del projecte estarà en-
llestida en les properes setmanes. Un 
cop sobre la taula, l’Ajuntament es reu-
nirà amb el CE Altafulla per tal de deter-
minar les dates d’execució “de manera 
que les obres no interfereixin en l’activi-
tat habitual a l’Estadi”. A la proposta de 
renovació dels vestidors, la van seguir 
l’arranjament dels Jardins Josep Sala, 
amb un 16,48%, i la remodelació de la 
Pallissa dels Castellers d’Altafulla, amb 
un 6,04%. / Foto: Ajuntament •

  Destinaran 50.000 € a la
renovació dels vestidors 
de l’estadi municipal 
Joan pijuan

Un total de 36 equips formats per infants, joves i adults van parti-
cipar en el 24è 3x3 de Bàsquet, organitzat pel CB Altafulla amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Clar exemple de foment de l’esport 
a Altafulla. / Foto: CB Altafulla

Després de set anys guanyant ininterrompudament la Regata Desafia-
ment, l’edició d’aquest 2017 ha anat a parar al CM Torredembarra, rele-
gant en la plata el CM Altafulla. Tot i això, la victòria dels torrencs va ser 
molt ajustada en una competició que va viure un absolut ambient festiu. 

/ Foto: CM Altafulla



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 alta
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

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

De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 19.15h

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 7.35 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 ALtAFuLLA MAr
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

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

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

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

A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de torredembarra
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

HORARIS:

Farmàcia Susana Domingo
De dilluns a dissabte: De 9 a 13.30h, i de 16.30 a 20.30h
Diumenges: De 9 a 13.30h

Farmàcia Altafulla Mar
De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h

xarxa d’observadors Meteorològics (xoM) EstAcIó D’ALtAFuLLA /   sErVEI MEtErEoLòGIc DE cAtALuNYA / hort DE LA síNIA (tamarit) Dades del mes d‘agost

temperatura màxima 35 °c dia 3 Mitjana mensual temp. màx. 29,7 °c obsErVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 13 °c dia 11 Mitjana mensual temp. mín. 19,2 °c

Pluja màxima 13,5 mm dia 31 total pluja recollida 27,4  mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




