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El diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància 

Vingui d’on vingui i de qui vingui, és injustificable no 
condemnar clarament la violència exercida per part 

de les forces de seguretat de l’Estat per intentar impedir 
el referèndum de l’1 d’octubre. El poble de Catalunya 
ha demostrat una vegada més davant de tot el món que 
conforma una societat de pau i serenor que, el que no-
més vol, és exercir la democràcia amb totes les seves 
lletres perquè tots els catalans i les catalanes, pensin 
el que pensin, puguin expressar-se lliurement, tal i com 
així també ho recull la Constitució del 78. Però mai, en 
cap cas, a través de la força i la violència que vam viure 
l’ 1 d’Octubre en algunes poblacions de Catalunya pro-
vocant més de 890 ferits de diverses consideracions. 
S’han violat drets civils i polítics de la societat catalana. 
El camí ha de seguir sent un marc democràtic que tingui 
per principi el diàleg i no la força, la política i no l’autori-
tarisme, el respecte i no la intolerància, on la ciutadania 

pugui decidir democràticament sota quin estat viure. La 
unitat i el respecte és la millor defensa de la democràcia. 

Aquesta publicació també vol condemnar enèrgica-
ment les coaccions a periodistes, registres a redaccions 
i amenaces generalitzades a diferents mitjans de co-
municació en relació a la publicació de continguts o de 
publicitat institucional. Més enllà de consideracions di-
verses i legítimes sobre la convocatòria del referèndum 
d’autodeterminació de l’1 d’Octubre per part del Govern 
de Catalunya, volem denunciar certes dinàmiques re-
pressives en relació als mitjans de comunicació per part 
dels aparells judicials de l’Estat, sota els auspicis i amb 
el beneplàcit del govern espanyol. Aquestes actuacions 
amenacen la nostra feina, empobreixen la qualitat dels 
mitjans, retallen llibertats i amenacen principis democrà-
tics essencials inclosos també a la Constitució Espa-
nyola. •

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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Un total de 2.324 persones van vo-
tar el passat 1 d’octubre a Altafulla 
en el referèndum per a l’autodeter-

minació convocat pel govern de la Gene-
ralitat de Catalunya. Una xifra que corres-
pondria a un percentatge del 64,6% del 
total del cens orientatiu de 3.600 per-
sones, si prenem com a paràmetres els 
electors majors de 18 anys amb nacio-
nalitat espanyola. El cens universal aplicat 
arreu de Catalunya, però, va suposar la 
votació a Altafulla de persones d’altres 
poblacions, un fet que no permet definir 
el percentatge concret de participació de 
persones empadronades al municipi. Del 
total de votants, 2.051 (88,3 %) van votar 
“sí”; 134 (5,8 %) van votar “no”; 88 (3,8 
%) van votar en blanc, i 51 (2,2 %) vots 
ser nuls. En aquesta línia, el “sí” també es 
va imposar en gairebé el 90 % a la resta 
del Baix Gaià. A Altafulla, la jornada es va 
viure amb absoluta normalitat democrà-
tica lluny dels incidents violents derivats 
de l’actuació de la Guàrdia Civil i la Poli-
cia Nacional per evitar les votacions, i que 
va registrar més de 890 ferits en altres 
poblacions de Catalunya amb ciutadans 
que volien evitar pacíficament que s’em-
portessin les urnes. 

La votació també va estar marcada, a 
Altafulla, per la lentitud del seu desenvo-
lupament a causa dels problemes amb 
els sistemes informàtics que van patir 
els tres punts de votació de l’Alberg, el 
Centre de Salut i l’Institut des de primera 

hora del matí, i que també es van esten-
dre arreu del territori català. A mitja tarda, 
els responsables de les meses electorals 
van prendre la decisió d’unificar en un 
de sol els tres col·legis com a mesura 
de bloqueig preventiu en cas de perso-
nar-se els cossos i forces de seguretat 
de l’Estat, i que, finalment no van aparèi-
xer. Sí que ho van fer els Mossos d’Es-
quadra que es van quedar durant tota la 
jornada a les portes de les seus.  Per la 
seva banda, la Policia Local va custodiar 
els carrers que donaven accés als col-
legis electorals a causa de les llargues 
cues dels votants, i van haver de tallar 
el trànsit als carrers de Dalt, Mainada i 
Roquissar.

reBuIg A les ActuAcIoNs 
vIoleNtes Dels cossos I forces 
De seguretAt De l’estAt
L’endemà dilluns desenes de persones 
es van aplegar a la plaça del Pou en una 
concentració per rebutjar enèrgicament 
la violència exercida per part de les for-
ces de seguretat de l’Estat per intentar 
impedir el referèndum de l’1 d’octubre. 
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va lle-
gir el manifest de la Taula per la Demo-
cràcia; i acte seguit, el regidor de l’EINA, 
Jordi Molinera, costejat pel regidor del 
PDECat i soci del govern, Pere Gomés, 
va llegir un altre manifest de l’Associa-
ció de Municipis per la Independència i 
l’Associació Catalana de Municipis. Tots 

dos van animar a la ciutadania a mobilit-
zar-se el passat 3 d’octubre en una atu-
rada de país que van comportar marxes 

silencioses arreu del territori amb 300 
persones a Altafulla, i més de 30.000 a 
Tarragona. • 

un 64,6 % vota a Altafulla on s’imposa el “sí” amb 2.051 suports
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Ho serà en el marc de les X Jorna-
des Gastronòmiques i Segones 
de la Garrofa 2017, que van co-

mençar el passat 6 d’octubre i s’allar-
garan fins al dia 22. L’alcalde d’Altafu-
lla, Fèlix Alonso; el regidor de Comerç, 
Jaume Sànchez, i el xef i padrí de les 
jornades, Jordi Guillem, van presentar 
les jornades el passat 2 d’octubre a la 
plaça del Pou. Jaume Sànchez va agrair 
especialment la participació dels deu 
restaurants altafullencs “perquè ells 
són els autèntics artífexs de la cuina 
de la garrofa”. Sànchez va subratllar el 
pes econòmic que té la garrofa din-
tre de catalunya i l’estat on “Espa-
nya és el primer productor i exportador 
mundial i on a Catalunya s’hi produei-
xen més de 15.000 tones”. El regidor de 
Comerç també va remarcar que és un 
bon succedani del cacau, “no conté 

cafeïna ni altres estimulants i és baixa en 
greixos i calories”.

Amb l’objectiu de promocionar i 
recuperar el consum d’aquest aliment 
tradicional menyspreat, Jordi Guillem, 
va comparar la garrofa amb la llimo-
na, dos productes que, “gràcies a 
la capacitat de crear dels cuiners, 
hem estat capaços d’elaborar 
plats molt gustosos i d’un màxim 
nivell”. Jordi Guillem, cuiner calafa-
llenc de 40 anys, ha estat subcampió 
del Món 2016 en Geladeria i és el líder 
de l’equip espanyol pel Campionat del 
Món de Geladeria 2018. El seu origen 
familiar ve de la Pensió Lleida – Res-
taurant Lo Mam del qual és cuiner i 
propietari. Ha estat col·laborador a la 
Fundació Alícia, fundador del col·lectiu 
Terra i Taula, i va col·laborar també en 
l’edició del llibre “la pastisseria i la 

cuina de la garrofa”, que es va publi-
car l’any passat.

Els preus dels menús van des dels 
20 als 33 euros i s’hi poden degustar 
plats com estofat de cap de llom ibèric 
“Joselito” amb poma, ceba, pinyons i 
essència de garrofa, panacota de gar-
rofa amb salsa de mango i taronja, o bé, 
musclos amb salsa quetxup de garrofa 
casolana, d’entre molts altres. Els res-
taurants participants són el gastrobar 
13-21 Altafulla Mar Hotel, les Brui-
xes, voramar cal vitali, Bruixes de 
Burriac de l’Hotel gran claustre, 
Marítim Beach club, la toque, cos-
ta Dorada, el Mercadet, lola Bistro, 
i l’Hotel Yola - restaurant el tiberi.

coNcurs AMB l’etIquetA 
#gArrofA2017

Els comensals podran participar en un 
concurs de fotografia 2.0, tant a face-
book, twitter com Instagram amb 
l’etiqueta #garrofa2017 i, d’entre totes 
les imatges, se n’escolliran les tres mi-
llors que seran obsequiades amb un 
àpat per a dues persones en un dels 
restaurants participants de les jorna-
des. 

el dinar o sopar tindrà validesa 
fins al 31 de desembre d’enguany. 
Les persones premiades es donaran a 
conèixer el 7 de novembre al web de 
l’Ajuntament d’Altafulla. / Foto: A.J. •

la garrofa serà la protagonista 
durant tres setmanes en deu 

restaurants d’Altafulla

el Dimarts emprenedor constata la 
bona salut dels càmpings

Les noves tendències o la importància de reinventar-se per 
adaptar-se a les necessitats d’un públic cada vegada més 

heterogeni van ser alguns dels temes que es van posar sobre la 
taula en la nova edició del Dimarts Emprenedor “La transformació 
del sector del càmping: innovació o oblit”. Mireia Sans, co-direc-
tora del Càmping Prades Park; Manel Basquens, gerent del Càm-
ping Els Prats Village; i Joan Anton, director d’Allotjament del grup 
Sangulí-Cambrils  Park Resort i Futbol Salou, van ser els encarre-
gats d’apropar als assistents les seves experiències. Un intercanvi 
que el regidor de Comerç, Jaume Sànchez, ha qualificar de “molt 
interessant”. Hi van participar una quinzena de persones, la majo-
ria provinents del sector del càmping. 

Jaume Sànchez va confirmar que el sector viu “una salut de 
ferro”. En va destacar “la innovació constant, la confortabilitat i uns 
serveis cada vegada millors”, així com el fet que “la gent aposta 
per llocs oberts i en contacte amb la natura”. Aquesta nova sessió, 
de la mà de la URV Emprèn i PIMEC Tarragona, també va comptar 
amb la participació de Berta Cabré, presidenta de l’Associació de 
Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre. L’encarregada 
de moderar el col·loqui va ser Marta Nel·lo, degana de la Facultat 
de Turisme de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i directora del 
postgrau “Innovació en la gestió de càmpings i ressorts”. •

Altafulla va acollir a inicis de setembre el “6th An-
nual Workshop on biomaterials and their interac-

tions with biological and model membranes 2017”. Es 
tracta d’un congrés que reuneix anualment científics 
de diversos punts del planeta i que en aquesta ocasió 
ha escollit com a escenari l’Hotel Gran Claustre d’Alta-
fulla. La trobada s’emmarca dins de les activitats que 
promou la xarxa SNAL (Initial Training Network Smart 
Nano-objects for Alteration of Lipid bilayers), que 
compta amb el finançament de la Unió Europea (UE) a 
través del programa ‘Marie Curie’.

L’organització va anar a càrrec del grup de recerca 
en Nanociència, Materials i Enginyeria Química de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), encapçalat pel Doc-
tor vladimir Baulin, veí d’Altafulla i professor del 
Departament d’enginyeria química. el van acom-

panyar altres dos altafullencs, Josep Bonet i Allan 
Makie. Les seves línies d’investigació se centren en 
la ciència dels materials, els fenòmens d’interfície, la 
nanotecnologia, la termodinàmica estadística i la si-
mulació molecular. La cita va reunir durant tres dies 
una quarantena d’experts en biologia, química, física 
i enginyeria d’arreu del món que, al llarg de les diver-
ses sessions, van compartir les seves experiències i 
coneixements de manera interactiva. Hi van prendre 
part representants d’Austràlia, Dinamarca, Holanda, el 
Regne Unit, Alemanya, França, Israel, Canadà, Suècia 
i els Estats Units.

En l’àmbit, el programa va contemplar una visita a 
la Vil·la romana dels Munts i una activitat de divulga-
ció científica al passeig de Botigues de Mar. L’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, va ser l’encarregat de donar 

el tret de sortida a la trobada. Durant la seva interven-
ció, va qualificar de “tot un orgull acollir un congrés 
d’aquestes característiques a la nostra vila de 5.000 
habitants”. També va destacar la participació de tres 
veïns del municipi en l’organització de l’esdeveniment, 
que demostra que “Altafulla és una ciutat oberta que 
es mou al món”. / Foto: E.V. •

  Altafulla acull un congrés d’experts en biologia, química, física i enginyeria

AJorNeN lA 6A JorNADA De coMuNIcAcIÓ locAl 2.0 D’AltAfullA
L’Ajuntament d’Altafulla, Altafulla Ràdio i Salvat Comunicació han decidit ajornar la 6a Jornada de 
Comunicació Local 2.0 que s’havia de celebrar el passat 7 d’octubre a l’Altafulla Mar Hotel. El director 
de la Jornada, Jordi Salvat, ha explicat que el principal motiu ha estat la situació política actual que 
es viu a Catalunya. Salvat ha reconegut que “tindria molt poc sentit i seria gairebé grotesc posar-nos 
a parlar aquell cap de setmana de la digitalització de les administracions públiques en un moment en 
què la política està per altres coses”. Segons el director de la Jornada, l’ajornament també vol ser “una 
mostra de condemna a la brutalitat policial espanyola durant la celebració del referèndum”. Un context 
que, segons ha reconegut, també ha provocat que el nombre d’inscripcions s’hagi vist ressentit res-
pecte altres edicions. L’organització estudia ara una nova data per a la seva celebració que, tot i que 
encara no hi ha res definit, es valora fer-la cap a la primavera. La 6a Jornada de Comunicació Local 2.0 
d’Altafulla girarà entorn dels processos de digitalització a les administracions públiques.

el Museu etNogràfIc recuperA l’HorArI D’HIverN Dels cAps De setMANA
El Museu Etnogràfic d’Altafulla ha recuperat des d’aquest octubre l’horari da tardor. D’aquesta ma-
nera, la Pallissa de l’Era del Senyor obre les seves portes els dissabtes des de les 17:30 fins a les 
19:30h; i els diumenges d’11:00 a 13:30h. Segons una de les voluntàries, Marga Badia, una seixante-
na de persones han visitat les instal·lacions cada cap de setmana aquest estiu. El grup de voluntaris 
ha sol·licitat una reunió amb les regidories de Cultura, Turisme i Alcaldia per concretar les propostes 
que volen impulsar de cara a aquesta nova temporada. El Museu Etnogràfic d’Altafulla compta amb 
diferents elements d’identitat pròpia de la vida rural i l’economia del municipi, recuperats i restaurats 
l’any 2008 pel veí d’Altafulla i artesà, Salvador Gatell. S’hi poden trobar un miler de peces dels dos 
darrers segles, amb un ampli ventall d’objectes i elements del món de la pagesia. •

  Breus
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La platja d’Altafulla ha viscut un estiu de rècord pel que fa al nom-
bre d’usuaris que l’han visitat. Àngel Fernández, sotsinspector de 
la Policia Local, ha detallat les xifres que s’han obtingut durant els 

mesos de màxima afluència de visitants. En el mes de juliol es van re-
gistrar 113.000 persones; a l’agost, 146.000; i si afegim les dades dels 
quinze dies de juny, el total ha estat de 279.000 banyistes. Per afrontar 
les exigències quant a seguretat ciutadana, la Policia Local va reforçar 
la plantilla amb tres nous agents la finalitat principal dels quals va ser un 
servei de proximitat i vigilància a la platja i els comerços del Barri Marítim, 
Els Munts i la zona de la Renfe. 

D’altra banda, i per primera vegada, la regidoria de Turisme de l’Ajun-
tament d’Altafulla, que encapçala l’edil Pere Gomés, allargarà el servei 
de lavabos i dutxes a la platja fins el 14 d’octubre. La bona climatolo-
gia que viu el municipi durant la tardor, la gran afluència de vilatans i turistes 
durant els caps de setmana, i la coincidència amb el pont del 12 d’octubre, 
són els principals motius pels quals el consistori ha pres aquesta decisió. •

la platja d’Altafulla ha registrat més de 279.000 banyistes
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Altafulla ha estat reconegut amb 
dues Flors d’Honor en el marc de 

la gala Flors d’Honor 2017 que va tenir 
lloc al Teatre Municipal de Can Gomà 
de Mollet del Vallès el passat 22 de 
setembre. Es tracta d’una distinció 
als municipis que treballen per a la 
transformació dels seus espais pú-
blics a través de l’enjardinament i la 
millora dels espais verds emmarcat 
dintre de la iniciativa Viles Florides, que 
organitza la Confederació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya (CHOC), i que 
promou la transformació de racons, po-
bles i ciutats de Catalunya a través de la 
planta amb flor.

La gala Flors d’Honor 2017 va reu-
nir a més de 275 persones en els reco-
neixements anuals del moviment Viles 
Florides i en un acte presidit per la con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, Meritxell Serret, al Teatre 
Municipal de Can Gomà de Mollet del 
Vallès. La regidora de Medi Ambient, 
Montse Castellarnau, va ser la respon-
sable de recollir el guardó i va mostrar 

la seva satisfacció després que Altafulla 
rebés dues Flors d’Honor.

Un jurat especialitzat format per 
professionals dels sectors del viveris-
me, la jardineria, el paisatgisme, el mo-

biliari urbà i altres àmbits relacionats 
amb el programa és l’encarregat de 
certificar i renovar anualment aquests 
distintius. La Flor d’Honor —n’hi ha 
d’una a cinc— és allò que els certifica 

com a municipis florits. Actualment hi 
ha a Catalunya 89 m unicipis distingits 
com a Vila Florida en reconeixement a 
la seva tasca per a la millora de l’espai 
urbà. •

L’Ajuntament d’Altafulla ha co-
mençat les obres de millora del 
parc infantil ubicat a la plaça dels 

Vents, al Barri Marítim. Es tracta d’una 
de les accions municipals que es con-
templen dintre del pla de millores de 
parcs i zones infantils d’Altafulla 
amb l’objectiu de fer-los més agrada-
bles i moderns, renovant-hi el paviment 
i ampliant els elements de lleure per a la 
canalla. La regidora responsable, Mont-
se Castellarnau, ha explicat que aques-
tes millores estaven projectades un cop 
s’enllestissin els treballs de renovació 
de Via Augusta. 

Les obres consisteixen en la renova-
ció del paviment de sauló i restauració 
dels bancs, l’ampliació del parc amb no-
ves atraccions infantils i la incorporació 
de lloses de cautxú en algunes zones. 
“Un dels nous elements que s’incorpo-

ren és el llit elàstic que tant èxit ha tin-
gut entre la canalla”, ha remarcat Cas-
tellarnau. A banda d’això, s’instal·larà un 
multijoc rodio, adreçat a infants d’entre 
3 i 12 anys. Es tracta d’un conjunt format 
per quatre torres amb sostre i quatre pla-
taformes de joc connectades per ponts 
i zones d’escalada; tres zones d’accés, 
un tobogan i un joc de tres en ratlla. 
També s’instal·larà un gronxador amb 
dos seients plans, una molla amb 
figura d’un camell, i el llit elàstic de 
150x150 cm. A més, es tornaran a ins-
tal·lar aquells antics elements que s’han 
pogut restaurar. L’empresa proveïdora 
és Happy Ludic. 

Montse Castellarnau també ha re-
marcat que se senyalitzarà degudament 
el parc infantil, destinat exclusivament al 
gaudi dels més menuts, i ha avançat que 
s’instal·larà una barana per separar 

l’Oficina de Turisme del parc infantil. 
El pressupost total de les obres, inclo-
ent-hi els nous elements, s’eleva a poc 

més de 15.000 euros, i està previst que 
els treballs estiguin enllestits a princi-
pis de novembre. / Foto: A.J. •

Inicien les obres de millora del parc infantil de la plaça dels vents

En el marc del pla de millora de carrers i places 
d’Altafulla, la regidoria de Via Pública de l’Ajunta-

ment, que encapçala l’edil Marisa Méndez-Vigo, ha fi-
nalitzat les obres de renovació de l’asfaltat als carrers 
de les Esplanes i Clot del Torrell. Altres actuacions 
que preveu la regidoria de Via Pública són l’asfaltat 
del carrer Mossèn Miquel Amorós, i l’arranjament de 
l’aparcament que limita amb la parròquia de Santa 
Maria. Fins ara, ja s’han millorat en els últims mesos 
el paviment de l’entorn del Parc  del Comunidor, el 
corraló de l’Espinac i de la rotonda, Camí de la Nou, 
Termes, Munts i Caus, entre d’altres.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Altafulla, tal i com 
va acordar amb els veïns afectats per l’incendi del 
mes d’agost passat, va dur a terme aquest passat 
setembre les tasques de neteja als terrenys afectats 

pel foc que va patir aquesta zona dels Munts de ti-
tularitat municipal. a principis del mes d’agost. El 
consistori va acordar amb els veïns de la zona afec-
tada que, un cop passat l’estiu, arranjaria l’espai, de 

titularitat municipal. La regidora de Medi Ambient, 
Montse Castellarnau, ha explicat que s’ha netejat la 
zona de residus que va deixar el foc, i també s’ha fet 
el sotabosc. •

  renoven l’asfaltat dels carrers esplanes i clot de torrell, i netegen una zona dels Munts

Altafulla, reconeguda amb dues flors d’Honor 2017 per la iniciativa “viles florides”
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Actuació dels Castellers d’Altafulla a l’Ermita de Sant Antoni el passat 11 de setembre. / 
Foto: E.V.

Tot i que la pluja va obligar a traslladar l’Altafulla Balla a la Violeta, el Grupo Folklórico Alto Ara·
gón va fer gaudir al públic intensament. / Foto: C.G.

Acte d’ingrés del fons i presentació de l’exposició “L’Arxiu de la família Martí: testimoni de la 
història”, organitzat per l’Arxiu Històric de Tarragona. / Foto: E.V.

Castell dels Diables Petits d’Altafulla a la plaça del Pou en el Correfoc infantil amb els Cagarrie·
res de Cambrils a la plaça del Pou. / Foto: A.J.

Inauguració de l’escultura “Al·legoria a l’11 de Setembre”, donada pel veí Josep Maria Roca i 
que enguany va ser la protagonista de l’acte institucional de la Diada. / Foto: E.V.

Exposició de tallers i activitats de l’Ateneu Cultural de Dones al Centre d’Entiats. / Foto: Eduard 
Virgili

Espectacle infantil “El país de les festes”, a la plaça Martí Royo, amb la col·laboració del Col·
lectiu d’Atesans d’Altafulla. / Foto: Albert Jansà

La pluja de dissabte no va impedir que l’endemà se celebrés la 17a Fira Gastronòmica de les 
Cultures. / Foto: Carla Gómez

La Societat de caçadors “La Coma” 
va organitzar el tradicional Concurs 
de Tir al Plat darrera l’Ermita. / Foto: 
E.V.

Unes 70 persones van participar a la 19a Pujada a l’Ermi·
ta “Baltasar Rabassa” on Gerard Ribé va ser el vencedor 

i on els Atletes van premiar també a un nen de 2 anys; 
una dona de 88, i un home, de 82 anys. / Foto: E.V.
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Mediterrània Menjars és l’empresa 
de restauració adjudicatària del 
servei de cuina de les llars d’in-

fants municipals Hort de Pau i Francesc 
Blanch, així com del càtering de menús 
per a la gent gran d’Altafulla després que 
guanyés el procés de licitació obert per 
l’Ajuntament. La companyia va guanyar 
el concurs amb una puntuació de 95,5 
punts; a molta distància de la segona 
classificada, Costa Daurada Càtering 
S.L., que en va obtenir 18,5. La nova ad-
judicatària del servei de cuina en aquests 
tres espais acumula experiència en el 
sector des del 2003 i actualment ser-

veix menús a més d’una vintena de 
centres. Escoles i llars d’infants d’arreu 
de la demarcació de Tarragona gaudei-
xen d’un menú que es caracteritza per 
tenir un elevat índex de qualitat.

El mètode de treball de Mediterrània 
Menjars està basat en un projecte global 
d’educació nutricional, en el qual l’infant i 
la seva alimentació esdevenen l’eix fona-
mental. Des de Mediterrània Menjars es 
valoren i analitzen diàriament tots els 
menús i s’elaboren menús especials 
per als infants que certifiquin malal-
tia o intolerància a alguns aliments. 
també s’atén la diversitat cultural i 

religiosa dels centres i, en el cas de 
festes populars, tradicionals o singulars 
es subministren, dinars o berenars espe-
cials en funció de la celebració. Els me-
nús de Mediterrània Menjars estan cui-
nats sobre la base de la dieta mediter-
rània, amb productes de qualitat, carns 
fresques adquirides a proveïdors amb 
certificats de qualitat, combinació entre 
peix fresc gran i petit per evitar acumula-
ció de mercuri, i fruita i verdura procedent 
de pagesos de la zona. 

El projecte de Mediterrània Menjars té 
en compte a tots els agents que interve-
nen en el procés d’aprenentatge nutrici-

onal de l’infant, i en especial, les famílies, 
que són un pilar “importantíssim”. Es 
realitzen xerrades, cursos de cuina i es 
subministra informació d’interès a través 
de la revista digital. El seu web és www.
mediterraniamenjars.com  •

Mediterrània Menjars gestionarà els menús de les llars 
d’infants municipals d’Altafulla

La regidoria d’Acció Social i Gent 
Gran de l’Ajuntament d’Altafulla, 
que encapçala l’edil Xavier Rofas, 
ha programat de nou diferents 
activitats subvencionades pel 
consistori i destinades especi-
alment a la gent gran d’Altafulla. 
D’aquesta manera, aquests me-
sos de setembre i octubre s’han 
iniciat la gimnàstica al Parc de 
Salut d’Hort de Pau, que té lloc 
tots els dilluns i dimecres, de 9 a 
10h, i de 10 a 11h; la reeducació 
postural i fisioteràpia a l’Aula de 
Formació Aldara, i que se cele-
bra els dimarts de 9 a 11h; i el de 
benestar emocional i risoteràpia, 
els dijous de 9 a 11h, també a 

l’Aula de Formació Aldara. També 
han començat el taller d’entrena-
ment de la memòria, els dimecres 
a l’Escola d’Adults de la Pallissa 
de l’Esteve, de 16 a 18h; el curs 
d’informàtica per a la gent gran, 
que té lloc tots els dijous, de 16 
a 18h, també a l’Escola d’Adults 
de l’Era de l’Esteve; i el ball social 
per a la gent gran, tots els dimarts 
i divendres de16:30 a 17:30h, a 
La Violeta. 
Per a més informació, podeu tru-
car a l’Ajuntament d’Altafulla 977 
65 00 08, o bé contactar amb la 
Mar Riambau, al correu electrò-
nic: 
mriambau@altafulla.altanet.org. •

  Acció social impulsa diferents activitats 
    per a la gent gran

El Projecte Educatiu dels Jocs Mediterra-
nis Tarragona 2018 serà una de les pro-
postes que l’escola La Portalada d’Al-

tafulla treballarà aquest nou curs 2017-2018. 
L’escola és un dels prop de 280 centres 
educatius del territori que formen part 
de la iniciativa, que té per objectiu dotar-los 
de contingut i fer partícips els més petits de 
la gran cita esportiva. Enguany la seva funció 
com a escola promotora es reforçarà amb la 
programació de diferents activitats perquè els 
alumnes coneguin la proposta de primera mà 
i que treballaran de manera “interdisciplinar”, 
segons ha anunciat la directora del centre, 
Cristina Gonzàlez.

Per la seva banda, l’escola El Roquissar 
no es troba inclosa dins del Projecte Educatiu 
dels Jocs, tot i que el seu director, Germán 

Martínez, ha confirmat que la voluntat és “po-
sar-nos en contacte amb La Portalada, i col-
laborar en la forma que més convingui com 
a part implicada del poble”. El curs va donar 
el tret de sortida el passat 12 de setembre i 
s’allargarà fins el 22 de juny. El web específic 
és www.educatiu2017.cat. •

els alumnes de la portalada participaran en el 
projecte educatiu dels JJMM 2018
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1-o: el guió tan violentat...

Són les 10 del vespre. El guió que tenia previst en el personal és escoltar el con-
cert de piano nº2 de Brahms, llegir la “Pell de Brau” d’Espriu i preparar el debat a 
la Xarxa. La música romàntica perquè era la predilecte del President Tarradellas a 
l’exili de 1954-1977; i el seu retorn, amb la Restauració de la Generalitat, significa-
va que deixàvem de ser minoria nacional amb el dret a l’autodeterminació: com a 
fórmula per reparar-ho; l’Autogovern (enguany 34 milions d’euros de pressupost!) 
n’és l’exercici continuat. No podia votar un referèndum que no reconeix on som. I 
com a europeista sé que la sobirania dels Estats ha de cedir-se parcialment cap a 
la integració en la UE i en la devolució als ajuntaments i nacionalitats o regions. No 
he pogut parar castells i fer gols però he tingut cap i cor per a la reflexió i l’acció 
política. Espriu? Perquè proclama els ponts de diàlegs i entendre les diferents raons 
i parles.

En el col·lectiu: pensava que els Mossos no deixarien votar com a policia judicial 
i que les imatges del Procés foren les llarguíssimes i espectacular cues i una gran 

mani a BCN al vespre. Però els Mossos van protegir el vot passant farisaicament la 
feina bruta a PN i GC. Que tenien instruccions de violenta dissuasió selectiva. El PP, 
afegia a la no política amb la toga...la porra. No vaig mirar les imatges. Però penso 
que poc dol compartit amb els ferits i tota la instrumentalització. I que el PP la pa-
garà electoralment... Comparteixo plenament el judici de la meva cunyada Àngela, 
que tampoc va votar: per al joc brut polític el PP ha fet servir la força; i el Procés, 
les persones. Un Procés que a Altafulla, amb predomini de rendes mitjanes-altes, 
té una elevada massa crítica. I els criteris del meu germà Joan, que sí que va votar: 
amb els 2 milions de vots, de cap manera cap a la DUI. I, sobretot, que tots plegats 
es baixin els pantalons... del pit a la cintura. Quants ferits passaran dies d’hospital? 
Rebran la visita dels obstinats Puigdemont, Junqueras, Romeva i Forcadell?

Fonxo Blanch

exigim al nostre govern municipal que consulti el seu poble

L’any passat abans de començar les obres de Via Augusta i veient la polèmica al 
poble, vam decidir engegar un procés participatiu per copsar la prioritat d’aquesta 
obra enfront d’altres. Se’ns va denegar l’organització d’una consulta popular no 
referendària  per diversos motius dient  que ja estava pressupostada. Enguany, 
amb el rebombori sobre la ubicació de la Biblioteca, Altafulla Decideix, amb temps 
i sense l’existència de planificacions i pressupostos previs, va entrar a l’Ajuntament 
una altra petició de consulta sobre aquest tema. L’Ajuntament ens l’ha tornada a 
denegar, i ho justifica amb un reguitzell d’anomalies, fàcilment solucionables amb 
una mica de voluntat i ganes d’ajudar a fer-ho, i aquesta vegada, sense tenir en 
compte que la nostra petició va ser molt anterior (12 d’abril de 2017) a l’aprovació,  
amb caràcter inicial, del projecte consultiu (10 de juliol de 2017). De res va servir la 
predisposició inicial de la regidoria de participació, amb qui ens vàrem reunir, de no 
descartar l’organització d’una consulta (sempre i quan s’expliquessin clarament les 
dues propostes als vilatans).

La qüestió és que AltafullaDecideix! aquest cop hem  decidit no presentar cap re-
curs; ens  centrarem a exigir al nostre govern municipal que consulti el seu poble; 
democràcia no és només que el poble voti un cop cada quatre anys als qui han de 
gestionar l’ajuntament, sinó deixar-lo participar amb senzills sistemes de consultes 
participatives que utilitzen molts ajuntaments del nostre entorn. No entenem per què 
els altafullencs no tenim cap dret a ser consultats i decidir on i com preferim les in-
versions en temes importants per al poble com la ubicació de la biblioteca o moltes 
altres que tenim pendents i que quedaran més enllà del govern municipal actual. 
Finalment, no ens sembla correcte que una enquesta de percepció ciutadana sobre 
els serveis municipals encarregada per l’ajuntament amb 364 trucades telefòniques 
pugui substituir els processos participatius que reivindica Altafulla Decideix!

Jaume Pàmias coll - Altafulla Decideix

  fÒruM 

estat de shock 
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

  Amb aquesta afirmació es van mani-
festar els convidats internacionals del 
Govern, presents a la jornada de l’1-O. 
Les imatges de policies carregant de 
forma incompressible i gens proporci-

onada contra manifestants pacífics, ràpidament es van 
convertir en virals. El gruix de gent que ja tenia previst 
anar a expressar, amb el seu vot, el seu rebuig a la po-
lítica immobilista del Partit Popular, a favor de la inde-
pendència o perquè van dir que anava de democràcia, 
es va veure incrementat amb aquells que veure a ciuta-
dans amb la cara trencada els hi resultava insuportable.

A Altafulla, com a tota Catalunya, va ser un dia llarg, 

per a mi dels més llargs de la meva vida...i pel que 
veia, dels més tristos. Segur que aquí hi havia molta 
gent eufòrica, però jo estava indignat com el que més, 
per les imatges i a la vegada amb la responsabilitat 
d’estar al capdavant d’un municipi que, com altres, 
podia patir la irracionalitat de la violència. 

Finalment Altafulla va ser un lloc de pau, on també 
molta gent d’altres indrets va poder dipositar la pa-
pereta que no havia pogut introduït al seu poble. La 
feina de la nostra policia local, els mossos i la serenitat 
de la ciutadania va ser decisiva.

Les càrregues policials vistes han corroborat la pri-
oritat de preservar la institució i, al marge de dipositar 

o no una papereta, assumir la responsabilitat des del 
front d’un consistori d’haver de veure més enllà de les 
emocions. Es podia pensar que el que es buscava era 
una coartada per seguir en la unilateralitat i en l’espiral 
de despropòsits entre el Govern de Catalunya i del Go-
vern de l’Estat. Pura desolació veure una política de ter-
ra cremada d’uns i d’altres. En aquests dies d’octubre 
seguirem en l’estat de shock que potser farà oblidar les 
imatges de la sang —com també ens ha fet oblidar les 
de les Rambles— i entrarem en una cursa de quan pit-
jor, millor. La meva responsabilitat és respectar la legali-
tat i treballar per no engrandir la fractura social i perquè 
ningú es senti estrany al seu poble. •

l’hora de prendre partit
Jordi Molinera Poblet # Esquerra Indepdentista d’Altafulla - Acord Municipal - EINA-AM

 Benvolguts demòcrates altafullencs i 
altafullenques. Després d’una llarga 
campanya pel referèndum al nostre 
poble, i la intensa jornada electoral de 
l’1 d’octubre als centres de votació de 
l’Institut, el Centre Mèdic i l’Alberg, 

l’EINA volem fer una sèrie de consideracions: 1. Felici-
tem especialment al reduït equip de ciutadans que du-
rant setmanes i de manera anònima i voluntària han fet 
possible tot l’operatiu del referèndum al nostre poble. 
També volem donar les gràcies a tots els voluntaris i 
apoderats que van ajudar en tot moment. 2. Agraïm a 
totes les persones que, de manera incansable, de dia i 

de nit, han fet campanya pel Sí a la República a Altafulla 
i han ocupat els espais de votació, garantint l’accés a 
tota la ciutadania. 3. Reconeixem la bona tasca de la 
Policia Local durant la jornada electoral, que en tot mo-
ment va estar en contacte amb l’EINA, ajudant al bon 
desenvolupament del procés democràtic. 

4. Abracem ben fort a tota la ciutadania d’Altafulla 
que ha sortit en massa a votar (sigui quin sigui el sentit 
del seu vot) i ha defensat pacíficament els centres elec-
torals. 5. Denunciem la violència salvatge de les forces 
policials espanyoles cap als votants catalans, solidarit-
zant-nos amb els més de 800 ferits de diversa consi-
deració. 6. Recriminem l’actitud de Fèlix Alonso que, 

mentre la ciutadania ho donava tot per defensar el dret 
a vot de tots els altafullencs i altafullenques, no va apa-
rèixer en cap moment en cap dels 3 centres de votació. 
No votar era legítim, estar amb els i les altafullenques 
als centres de votació era una obligació moral de tot 
Alcalde.  L’1 d’octubre no va acabar res: va començar 
tot. I al nostre poble més de 2000 persones van dir Sí a 
un nou País. En el moment històric actual, cal prendre 
partit: i els 11 regidors del Ple els primers. Altafulla i el 
seu ajuntament hem d’estar al costat de la nostra jove i 
petita República! Visca la llibertat! Visca Altafulla! Visca 
la República!  •
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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

Els altafullencs Jose Luis Tapia 
Ramírez i Marta Camps Galí 
van ser distingits en els Premis 
Auriga Fvscvs 2017, que ator·
ga el Consell Esportiu del Tar·
ragonès, la gala dels quals va 
tenir lloc el passat 6 d’octubre 
a Roda de Barà. / Foto: Con·
sell Esportiu del Tarragonès

Diversos altafullencs, distingits als premis Auriga fvscvs 2017
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El voluntariat esdevé una peça fona-
mental en l’àmbit de l’educació am-

biental. Una necessitat que es fa encara 
més evident quan en aquest apropa-
ment a la natura i a la conservació del 
patrimoni natural hi està implicada la 
canalla. És el cas de l’Escola de Natura-
listes El Corriol d’Altafulla. A les portes 
d’encetar la nova temporada a la Finca 
Canyadell, l’entitat busca persones que 
vulguin col·laborar en les diferents ac-
tivitats que té programades al llarg de 
l’any i acompanyar els educadors en el 
seu desenvolupament, tal com ha ex-
plicat el responsable del centre, Ramon 
Ferré. Hi pot col·laborar qualsevol per-
sona amb bon caràcter i que li agradi 
la natura, encara que no disposi de ti-

tulació de monitor. Les vies de contacte 
són el correu electrònic escoladenatura-
listes@gmail.com, o el telèfon 670 90 57 
93. A dia d’avui, l’escola disposa d’una 
única persona voluntària.

El centre disposa d’un mínim de 
dos educadors i d’un màxim de set, 
en funció del nombre de participants i 
d’acord amb la ràtio establerta de cinc 
infants per educador. Enguany, el pro-
grama de l’entitat ha patit un canvi de 
calendari, donada la coincidència de 
l’activitat amb els ponts dels mesos 
d’octubre i de novembre. Finalment, es 
desenvoluparà cada tercer dissabte de 
mes. La primera proposta arribarà el 21 
d’octubre sota el títol ‘Els colors de la 
tardor’. •

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la 
regidora de Medi Ambient, Montse 
Castellarnau, van fer entrega dels 

diplomes de la iniciativa “A peu al cole” en 
el marc dels reconeixements Semàfor Verd 
i el premi “Caminant a l’escola”. Aquest 
projecte està inclòs dintre del programa 
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura, que pretén promoure entre els 
més petits un ús més racional del cot-
xe o substituir-lo per altres sistemes de 
transport alternatiu.  Aquella classe que 
acumula un major nombre de nens i nenes 
que han arribat a l’escola caminant, en bi-
cicleta o en patinet, es premia amb un “se-
màfor verd”. la classe de 5è B ha repetit 
enguany el guardó com ja va fer l’any 
passat. De la mateixa manera, repeteix 
la classe de 6è de primària del col·le-
gi el roquissar, tal i com es va produir 
l’any passat. 

Els alumnes d’ambdós centres van ser 
obsequiats amb una bossa gimsac de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
“Mobilitza’t amb un aire net”, una llanterna de 
led frontal, un braçalet refractari fluorescent i 
un joc de lletres. El programa es va desenvo-
lupar del 16 al 22 de setembre, i, més enllà 
d’aquesta iniciativa, també es va organitzar la “Cursa de Transports”, una “Bicicletada Popular”, una “Caminada 
Saludable Nocturna”, i diverses sortides dels centres educatius amb la Policia Local. Aquest ha estat el setè any 
consecutiu que hi pren part l’Ajuntament d’Altafulla. La voluntat és aconseguir una major conscienciació social de 
la ciutadania envers la necessitat d’una nova mobilitat urbana. / Fotos: A.J. ” •

semàfors verds a les escoles la 
portalada i el roquissar

l’escola el corriol del canyadell busca 
voluntariat

lA cAMpANYA coNtrA el MosquIt tIgre 
s’AllArgArà fINs el 15 D’octuBre

La campanya de prevenció i de lluita contra el mosquit 
tigre encara la seva recta final a Altafulla. Es preveu 
que el dispositiu s’allargui fins el 15 d’octubre, segons 
ha avançat el tècnic de l’empresa Blau i Verd, Jordi 
Brú. A falta encara de les darreres dades, Brú ha par-
lat de “temporada atípica”, amb un inici més controlat 
que altres anys a causa de la sequera, un repunt im-
portant a mitja campanya, i uns darrers dies més con-
trolats. Davant d’això, ha insistit en continuar tenint-ne 
cura, i ha fet una crida a la ciutadania a mantenir les 
mesures de prevenció i control de possibles focus de 
cria fins a finals d’octubre. La campanya s’ha centrat 
principalment en el control d’aquells domicilis particu-
lars on consideren que hi poden haver nuclis de cria. 
S’ha dedicat especial atenció a l’entorn de la Ronda, 
així com a aquells espais de la via pública que his-
tòricament han estat focus de criança. S’ha realitzat 
també un seguiment exhaustiu dels embornals cada 
quinze dies i dos dies després de registrar-se pluges. 
En cas de trobar-ne algun amb aigua, se li ha aplicat 
un larvicida biològic, concretament un fong, que no-
més ataca les larves de mosquit durant el seu crei-
xement. També s’han realitzat tallers a les escoles La 
Portalada i El Roquissar per conscienciar la canalla. 
Enguany, s’ha posat a disposició de la ciutadania el 
correu electrònic mosquittigrealtafulla@gmail.com per 
alertar de la presència de l’insecte i comunicar qualse-
vol incident. La resposta de la ciutadania, però, no ha 
estat tan positiva com s’esperava.  •

  Breus
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Una trentena de jugadors d’arreu de 
Catalunya, Alacant i Castelló van 

participar el passat 24 de setembre al 
6è Torneig d’Scrabble d’Altafulla. Una 
competició de renom i consolidada que, 
segons Àngels Ribé, responsable de 
l’organització, va tornar a esdevenir “una 
jornada molt agradable”. Els participants 
van marxar molt satisfets d’una cita que 
ja esdevé ineludible a les seves agendes. 
Nemesio Moreno va ser el guanyador de 

la categoria 1800, seguit de Miguel Rive-
ra i Joan Lázaro, en segona i tercera po-
sició. La vencedora en la modalitat Sub-
1800 va ser per Maria José Monreal; el 
Millor Debutant va recaure en Tina Bas-
sons; i el Premi al Xàfec va ser per Ligia 
Pastori. L’entitat ja ha posat en marxa les 
trobades setmanals dels dijous al Cen-
tre d’Entitats. També pensa en la seva 
tornada a les escoles del municipi amb 
la voluntat d’acompanyar els alumnes 

de 5è i 6è al Campionat dels Països Ca-
talans de la propera primavera. / Foto: 
E.V. •

L’altafullenca Anna 
Ortiz Gascó es va 
proclamar campio-

na d’Espanya al tornegi de 
pàdel per a menors que es 
va celebrar a La Corunya el 
segon cap de setmana de 
setembre. La dobleta que va 
formar amb la barcelonina 
Lucia Rosa Vadillo va ser la 
més efectiva en la categoria 
Aleví, que està reservada a 
les jugadores nascudes el 
2004 i 2005. L’altafullenca 
i la seva companya partien 
com a segones cap de sèrie 
i van superar totes les elimi-

natòries, des dels vuitens de 
final fins a la gran final. En el 
darrer partit, es van enfron-
tar a les granadines Mayka 
de la Rosa i Lucía Donaire. 
La seva actuació va ser bri-
llant. De fet, només van ce-
dir un joc en tot el duel i es 
van imposar per 6 a 1 i 6 a 
0.  Aquesta ha estat la quar-
ta participació d’Anna Ortiz 
i Lucia Rosa al Campionat 
d’Espanya. En la primera, el 
2013, van finalitzar quartes; 
en la segona, el 2014, es van 
proclamar sots-campiones, 
i en la tercera, al 2015, van 

obtenir el tercer lloc. Cal des-
tacar que també es van adju-
dicar els tres últims Campio-

nats de Catalunya de Pàdel, 
dos en categoria Benjamí i 
un, en Aleví. •

Anna ortiz s’imposa al campionat d’espanya 
de pàdel per a menors

el cM AltAfullA I els ceNtres 
eDucAtIus repreNeN lA velA 
escolAr

Els alumnes de 6è de l’escola El Ro-
quissar han iniciat les sessions forma-
tives del projecte Vela Escolar que van 
deixar aturades el mes de juny passat. 
Es tracta de classes de tres hores de 
durada, incloses dintre de l’horari lec-
tiu, i que formen part del currículum 
dels estudiants que en prenen part. 
Es basen en programes de la Federa-
ció Catalana de Vela, van a càrrec de 
tècnics titulats en INEFC, i compten 
també amb el suport de l’Ajuntament 
d’Altafulla. Es tracta de sessions diri-
gides, principalment a alumnes de 5è, 
tot i que el curs passat, l’entitat va de-
cidir fer-ne un primer tast amb els es-
tudiants de 3r i 4t. Cada any hi prenen 
part uns 200 alumnes de l’escola El 
Roquissar i La Portalada, i la intenció 
és ampliar l’activitat a l’Institut al llarg 
d’aquest mateix curs. L’objectiu és que 
els participants sàpiguen navegar en 
finalitzar l’etapa escolar.

l’escolA De porters ÒscAr 
roDrI, De lA Mà AMB el ce 
AltAfullA
És una de les novetats que presenta 
el CE Altafulla per aquesta tempora-
da, destinada a millorar la formació 
dels porters de l’Escola i dels voltants. 
Francesc Julià, president del CE Alta-
fulla, ha reconegut que aquest acord 
suposa un “pas endavant pel club, ja 
que és complicat aconseguir i formar 
porters”. El preu per als nens de l’Es-
cola de Futbol serà de 28 € mensuals, 
mentre que els porters que vinguin de 
fora, 38 €. Tots aquells que estiguin in-
teressats en sumar-s’hi, hauran d’abo-
nar una quota de matriculació de 60 € 
que inclou un conjunt de roba com-
plet. Aquests entrenaments de porters 
es realitzen tots els dilluns des de la 
categoria de prebenjamí fins a cadet. 
Podeu trobar més informació al correu 
electrònic del club cealtafulla@gmail.
com i al seu web www.cealtafulla.cat.

els cAstellers D’AltAfullA 
DeMANeN fotogrAfIes per 
celeBrAr els 45 ANYs
Els Castellers d’Altafulla celebren el 
seu 45è aniversari. La celebració do-
narà el tret de sortida al novembre, per 
la Festa Major de Sant Martí, i s’allar-
garà durant tot un any. D’entre els ac-
tes que s’organitzaran, els liles fan una 
crida a la col·laboració de la ciutada-
nia per recollir fotografies de l’entitat 
des dels seus inicis per configurar una 
exposició. Les poden fer arribar a tra-
vés del correu electrònic castellers@
tinet.cat,  mitjançant el perfil de Face-
book dels Castellers d’Altafulla, o bé a 
la bústia d’Altafulla Ràdio. La colla ha 
assegurat que les imatges seran retor-
nades als seus propietaris en perfec-
tes condicions. •

  Breus

El 5è lliurament de la publicació “Retalls 
d’història d’Altafulla” va veure la llum el 

passat 15 de setembre, al Centre d’Estu-
dis, i va ser presentat per un dels socis de 
l’entitat, Javier Masoliver de Martí. La pu-
blicació, l’autor de la qual és el Fill Adoptiu 
Salvador J. Rovira, està emmarcada din-
tre de la col·lecció “L’Oliverot”, i inclou 29 
articles de gran diversitat que van del se-
gle XV al segle XX, i que presenten des de 
treballs d’investigació molt rigorosos fins 
a curiositats i anècdotes divertides. Se-

gons ha explicat el mateix autor, la volun-
tat és “recordar petits aspectes oblidats 
que esdevenen els maons per construir la 
història del nostre municipi”. Salvador J. 
Rovira ha reconegut que encara disposa 
de material per publicar altres dos vo-
lums. És conscient, però, de les limitaci-
ons del Centre d’Estudis i de la necessitat 
d’editar altres publicacions. Caldrà doncs 
esperar alguns anys per descobrir noves 
històries d’Altafulla. Ja se’n van editar els 
anys 2002, 2010, i 2013. / Foto: AJ. •

  el centre d’estudis presenta un nou volum dels “retalls d’història d’Altafulla”

El passat 8 de setembre, en motiu de la festa major “Petita” 
del nostre poble, vam organitzar, i especialment gaudir, 

d’un dinar  i posterior ball. Tot plegat, va resultar un èxit. El  
dia 13 es va portar a terme una Assemblea Extraordinària, 
per posar en coneixement als nostres socis i sòcies de l’estat 
econòmic real de l’entitat en aquest moment, i després, assu-
mir nosaltres la nova junta i conèixer amb certesa la situació 
financera. Uns dies més tard, el dia 19 de setembre, vam anar 
d’excursió a Collsacabra, Rupit i Santuari del Far. Tots plegats 
vam dinar amb abundor. Una experiència extraordinària que 
ens ha animat a preparar la pròxima sortida que us anunciem. 
Tot seguit, us comentem els actes previstos per a l’octubre, 
com el dinat que vam celebrar el passat dia 6 donant la ben-
vinguda a la tardor. Pel dia 28, tenim previst un berenar-sopar 
en motiu de la Castanyada. El menú constarà d’un combinat 
de truites i assortiment d’ibèrics amb pa amb tomàquet; pa-

nellets, castanyes i moniato, i tot regat amb begudes adients. 
També  us anunciem la propera excursió prevista a Andorra, 
pels dies 7 i 8 de novembre (més detalls, a Secretaria i al pro-
grama exposat a l’Esplai). •

Junta de l’esplai de la Gent Gran

  Noves activitats de l’esplai de la gent gran

una trentena de participants, 
al 6è torneig d’scrabble



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‘seteMBre

temperatura màxima 32,7 °c dia 11 Mitjana mensual temp. màx. 25,9 °c obsErVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 8 °c dies 16 i 17 Mitjana mensual temp. mín. 14,2 °c

Pluja màxima 7,5 mm dia 15 total pluja recollida 17,8  mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




