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SANT MARTÍ 2018
AltAfullA

Del 2 a l’11 de novembre
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 Una Festa Major per a tothom!

La Festa Major de Sant Martí 
se’ns presenta any rere any com 

a una oportunitat única perquè les 
altafullenques i els altafullencs fem 
quelcom plegats, units en els prepa-
ratius i, especialment, en el gaudi i 
la gresca d’aquesta celebració. Hi 
ha altres esdeveniments culturals al 
nostre calendari com l’Altacústic, el Festival Internacio-
nal de Música, el Barnasants o l’Escena Altafulla, però 
la Festa Major és la de tots i totes, la que ens defineix 
com a poble. Com cada any, ha treballat un ampli grup 
de persones, a títol individual i des de les associacions, 
col·lectius i entitats, que sumen esforços i il·lusions per-
què tot surti a la perfecció.

Enguany, la regidoria de Festes ha programat un vari-
at i divers programa d’activitats, fruit d’aquesta col·labo-
ració ciutadana. És de justícia fer un reconeixement a la 
feina feta per totes aquestes entitats i col·lectius que, de 
la mà de la regidoria de Cultura i Festes, han procurat i 
treballat de valent perquè passem onze dies de lleure i 
oci, sempre amb responsabilitat i sentit comú. Concerts, 
teatre, jocs infantils, esport... una oferta àmplia que re-
flecteix el potencial creatiu i la riquesa de l’activitat cul-
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tural i cívica de la nostra gent on petits i grans trobarem, 
de ben segur, propostes adients al nostre tarannà. 

Tal com deia, la Festa Major d’Altafulla és la projec-
ció d’allò que som com a poble, el nostre ADN. Altafu-
lla, com la seva gent, és engrescadora, acollidora, plu-
ral i diversa. Al mateix temps, que ha de ser divertida i 
transcendent pel que representa, i representem. L’hem de 
viure amb respecte i companyonia, fomentant així l’es-
perit col·lectiu i comunitari. A més, en fa especial il·lusió 
que el nostre pregoner sigui l’amic Fonxo Blanch, a qui 
com sap, malgrat les nostres diferències polítiques reco-
negudes a la nostra vila, aprecio i respecto. Ell ha estat 
un referent en la vida comunitària d’Altafulla, implicat 
en el municipalisme i en el seu poble natal. Apassionat 
de la seva història, els seus orígens i com no, preocupat 
sempre pel seu present i futur. Estic convençut que aquest 
2018 farem, una vegada més, una Festa Major creativa 
que comptarà amb la participació massiva dels altafu-
llencs i les altafullenques, malgrat les nostres diferències. 

Us convido, doncs, a sortir al carrer i a gaudir de 
totes les activitats perquè l’estiuet de Sant Martí tornarà 
a aparèixer per acomiadar-lo amb una gran festa gros-
sa. Visca Sant Martí! Visca Altafulla!

Fèlix Alonso CAntorné

Alcalde d’Altafulla
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Les nostres tradicions, un tresor          
que no podem ni menysprear     
 ni malgastar 

Viure les festes suposa donar 
continuïtat a les nostres tradi-

cions culturals, un tresor que no 
podem ni menysprear ni malgas-
tar. Així, us puc assegurar, que 
Altafulla està preparada per viure 
l’època més alegre i optimista de 
l’any. Del 2 a l’11 de novembre, 
la Festa Major en honor al nostre patró Sant Martí om-
plirà els nostres carrers, les places i els equipaments 
municipals de sons, llum, color i, sobretot, d’alegria. 

En aquest llibret, trobareu la magnífica programa-
ció de més d’una cinquantena d’activitats que un any 
més hem organitzat des de la regidoria de Festes amb 
l’estreta relació amb les entitats que, sense elles, i to-
tes les persones que a títol individual s’hi aboquen al 
100%, no seria possible. Veureu que és una progra-
mació que més que mai ens convida a connectar-nos 
a la festa, convertint per uns dies Altafulla en un espai 
lúdic i festiu. 
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Un any més, us animo a totes i tots a sortir al carrer, 
a conviure en comunitat, a participar de la festa del 
nostre poble, una vila moderna, cívica i com no, par-
ticipativa, i viure amb intensitat aquests dies d’alegria 
perquè és la nostra festa gran. 

Aprofito l’avinentesa per fer extensiva la meva fe-
licitació personal a les entitats que estan d’aniversari 
(15 anys els bastoners i 45 anys els castellers!), a la 
resta d’entitats, també a associacions i col·lectius, i com 
deia, a les persones que ho fan a títol individual, pel 
treball altruista que realitzen amb l’objectiu que tothom  
pugui gaudir al màxim d’aquests dies de Festa Major. I 
també, i especialment, a la Brigada, Policia i personal 
municipal que porten treballant i treballaran de valent 
aquests dies perquè tot funcioni a la perfecció. Visca 
Altafulla!

Montse CAstellArnAu ViCente

Regidora de Festes d’Altafulla

Disseny i producció llibret:
NoU SILVA EqUIPS 

Il·lustracions: Jordi Mas Rabassa

Dipòsit legal: T-1438-2018
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DijoUs 1 noveMbre

10.00 CUrsA De TArDor 
 Camins d’Altafulla i el riu Gaià (10 km)
 Inscripcions presencials: Gelateria La 

Perla a Altafulla, Bikila a Tarragona
 Inscripcions online:
 www.atletesaltafulla.com
 www.athleticevents.net
 organitza: Atletes d’Altafulla.
 Parc del Comunidor

DivenDres 2 noveMbre

18.45  CoeTs D’esCLAT De FesTA MAjor 
i rePiC De CAMPAnes 

 organitza: Grup de Diables d’Altafulla
 Col·laboren: Pirotècnia Catalana, 

Parròquia d’Altafulla i 
 Ajuntament d’Altafulla.
 Plaça de l’Església



[ 6 ] [ 7 ]

19.00 PreGÓ De FesTA MAjor 
 Fonxo BlAnCh CAñellAs

 Exregidor de l’Ajuntament d’Altafulla i 
historiador de proximitat.

 (en directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM). 

 En acabar el pregó la Xaranga Band 
Tocats amenitzarà la vetllada.

 Plaça del Pou

21:00 vii MeMoriAL PePe PijUAn 
 Veterans Futbol Sala Altafulla - Penya 

Barcelonista Altafulla
 organitza: “Amics del Pepe”
 Col·laboren: Ajuntament d’Altafulla, 

Diables d’Altafulla, Castellers d’Altafu-
lla, Penya Barcelonista Altafulla i Vete-
rans Futbol Sala Altafulla.

 Pavelló Poliesportiu Municipal
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22.00 ConCerT CorAL sAnTA rosA-
LiA: Òpera “orfeo ed euridice” 
de C.W. Gluck

 entrada: 5 €
 Venda anticipada d’entrades als dispo-

sitius Infotactile, a www.altafulla.cat i a 
l’oficina de Turisme i també a taquilla 
mitja hora abans de l’inici del concert.

 organitza: Ajuntament d’Altafulla.
 Casal La Violeta

DissAbTe 3 noveMbre

9.30 CAMPionAT De boTiFArrA
 Casal La Violeta

10.00 TrobADA De CoL·LeCCionisTes 
De PLAQUes De CAvA 

 Plaça Martí Royo

10.30 visiTA GUiADA GrATUÏTA Per 
ALTAFULLA 

http://www.altafulla.cat
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 Cal fer reserva prèvia a l’oficina de 
Turisme: 977 65 14 26

 Punt de sortida: Porta del Castell
 (En cas de pluja, la visita es farà en una altra data)

11.45 eXPosiCiÓ De DibUiXos De LA 
jornADA De DibUiX inFAnTiL 
De LA FesTA MAjor PeTiTA 

 Col·labora: Cercle Artístic d’Altafulla
 Plaça Martí Royo

12.00 esPeCTACLe inFAnTiL 
 FesTA MAjor Circus show
 Malabars i animació de Circ a la pla-

ça. No t’ho perdis. Serà molt divertit!
 Plaça Martí Royo

23.30  ConCerT i bALL De FesTA MAjor 
amb l’orquestra nova saturno

 Casal La Violeta
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DiUMenGe 4 noveMbre

10.00 TirADA De biTLLes CATALAnes 
més botifarrada gratuïta per als 
participants 

 Inscripció gratuïta. Cal inscripció prè-
via: info@ateca.cat

 organitza: ATECA
 Col·labora: Ajuntament d’Altafulla
 Plaça Martí Royo

12.00  DiADA 
CAsTeLLerA De 
sAnT MArTÍ

 Castellers d’Alta-
fulla, Xiquets de 
Tarragona i Xicots 
de Vilafranca.

 (en directe per Altafulla 
Ràdio 107.4 FM).

 Plaça del Pou

mailto:info@ateca.cat


[ 10 ] [ 11 ]

18.00  DiAbLes PeTiTs D’ALTA-
FULLA

 Correfoc, Carretillada i Ver-
sots 

 (en directe per Altafulla Ràdio 
107.4 FM).

 Plaça del Pou

DiLLUns 5 noveMbre

15.00  enTiTATs A Les esCoLes i LLArs 
D’inFAnTs 

 Castellers a la Portalada i Gegants a 
Hort de Pau
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DiMArTs 6 noveMbre

15.00  enTiTATs A Les esCoLes i LLArs 
D’inFAnTs 

 Gegants al Roquissar i Bastoners a la 
Portalada

DiMeCres 7 noveMbre 

15.00  enTiTATs A Les esCoLes i LLArs 
D’inFAnTs

 Castellers al Roquissar
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DijoUs 8 noveMbre 

15.00  enTiTATs A Les es-
CoLes i LLArs D’in-
FAnTs 

 Bastoners al Roquissar i 
Gegants a la Portalada

20.00 CorreTrAQUes i CorrebArs 
 Des de la plaça del Pou fins a la ge-

laderia La Perla passant pel carrer de 
Baix, amb la xaranga Bandsonats que 
alegraran els carrers amb la seva frase 
“Lifestyle, gresca i música”

 organitza: Diables d’Altafulla 
 Col·laboren: Pirotècnia Catalana i 

Ajuntament d’Altafulla.
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DivenDres 9 noveMbre

15.00  enTiTATs A Les esCoLes i LLArs 
D’inFAnTs 

 Gegants a Francesc Blanch

19.00 inAUGUrACiÓ roDA D’ArT 
2018 · organitza: Centre d’Estudis 
CEA. Fòrum, plaça de l’Església

19.30 PresenTACiÓ LLibre “Dones 
qüentistes” d’autores del Taller de 
literatura creativa, més copa de cava i 
aperitiu. organitzen: Ateneu de Dones 
d’Altafulla i Federació de dones del Tar-
ragonès, ICD. Col·labora: Ajuntament.

 Al Centre d’Entitats

20.00 PresenTACiÓ LLibre “vam fer un 
referèndum.1-o: el que sabem i el 
que no sabíem” d’Andreu Pujol Mas. 

 organitza: L’EINA 
 Alberg de Joventut
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22.00  TeATre. “ruth i Mercè: separa-
des… i què?”

 Maite Carrera i Cristina Solà us faran 
riure una bona estona! Ens hi acompa-
nyeu?. Entrada; 8 € (anticipada) i 10 € 
(taquilla). Venda anticipada als dispo-
sitius Infotactile, a www.altafulla.cat, a 
l’oficina de Turisme i, a taquilla, mitja 
hora abans de l’inici de funció.

 organitza: Ajuntament d’Altafulla.
 Casal la Violeta

DissAbTe 10 noveMbre

12.00  GrUP D’AniMACiÓ inFAnTiL eL 
FLAbioL

 Música en directe, cançons, balls, 
globus, jocs...Tot preparat perquè la 
canalla s’ho passi d’allò més bé!

 Plaça Martí Royo
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12.00   vermut electrònic 
 Amb el DJ Ethian Guerrero.
 organitza: Castellers d’Altafulla.
 Ca l’Ixart

13.00 ConCerT GAià GosPeL
 Plaça Martí Royo

18.00 CerCAviLA
 Amb Gegants i de nou els Nans d’Al-

tafulla, amb moltes ganes de marxa, 
ballant al so de la música que la Paula 
Segovia i el Joan Belmonte, alumnes 
de l’Escola Municipal de Música, han 
composat per a ells. I també Bastoners 
d’Altafulla, Grallers d’Altafulla, el grup 
Zizurko Trikiti-
lariak, Grallers 
de l’Escola de 
Música, Castellers 
d’Altafulla i Dia-
bles Petits d’Alta-
fulla.

[ 17 ]
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19.00 inAUGUrACiÓ De L’eXPosiCiÓ 
CoL·LeCTivA DeL CerCLe ArTÍsTiC 
D’ALTAFULLA 

 Pallissa de l’Era del Senyor

19.30 ConCerT De GrALLes
 Grallers d’Altafulla, grup Zizurko Trikiti-

lariak i Grallers de l’Escola de Música.
 Escales de la Placeta

22.30 bLAUMUT en ConCerT
Presentació del seu 
nou disc “Equilibri”. 
entrada: 12 € 
(anticipada) i 15 € 
(taquilla). Venda anti-
cipada d’entrades als 
dispositius Infotactile, 

a www.altafulla.cat i a l’oficina de Turis-
me. També a taquilla mitja hora abans de 
l’inici del concert.

 organitza: Ajuntament d’Altafulla
 Casal La Violeta

[ 17 ]

http://www.altafulla.cat
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0.00 eMPALMADA PoPULAr amb 
DisCo MÒbiL 

 Más&Más Show, “Menéalo on tour” 
amb Nacho Lascasas.

 organitza: Diables d’Altafulla amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Altafu-
lla

 Era de Gatell. Parc del Comunidor

DiUMenGe 11 noveMbre
sant Martí

06.00 ToC De 
MATinADes

 Pels carrers de la 
Vila amb Grallers 
d’Altafulla i Gra-
llers de l’Escola 
de Música.

 inici: Plaça del 
Pou
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08.00 esMorzAr De L’ArenGADA
 Escoles Teresa Manero

10.30 PUjADA DeL PiLAr Per Les 
esCALes

 Plaça del Pou, carrer del Forn i plaça 
de l’Església

11.00 eMissiÓ DeL bALL De sAnT 
MArTÍ Per ALTAFULLA ràDio 
107.4 FM

11.00 oFiCi FesTA MAjor
 Cantat per la Coral Nous Rebrots.
 Església de Sant Martí

12.00 ProCessÓ De sAnT MArTÍ
 Amb la participació dels elements 

festius d’Altafulla: Castellers, Diables 
Petits, Grallers d’Altafulla i Grallers de 
l’Escola de Música, Bastoners i Ge-
gants.
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12.30 bALLADA De bAsTons i 
sArDAnes

 Ballada amb els Bastoners i Grallers 
d’Altafulla. En acabar, sardanes amb la 
cobla Principal de Tarragona.

 Plaça del Pou

16.00  LA riFA DeLs 
DiAbLes. eL joC 
DeL QUinTo, 
amb Jordi Cubillos

 organitza: Di-
ables d’Altafulla 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Altafulla.

 Carrer de l’Hostal

19.00 rUA De sAnT MArTÍ
 Amb la representació de la llegenda de 

Sant Martí, narrada per Joana Badia, i 
la degustació del pastís de la capa de 
Sant Martí. Veniu a lluir el fanalet que 
heu fet a l’escola i si no en teniu cap, 
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féu-vos-en un a casa! Amb la participa-
ció  dels alumnes de vent i percussió de 
l’Escola Municipal de Música.

 inici: cruïlla entre Mn. Miquel Amorós i 
Corraló de l’Espinac

 Fi: Plaça del Pou

20.00  eMissiÓ DeL bALL De sAnT 
MArTÍ 

 (per Altafulla Ràdio 107.4 FM)

20.30 CorreFoC i versoTs DeLs 
DiAbLes

 (En directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM)

 organitza: Diables d’Altafulla 
 Col·laboren: Pirotècnia Catalana i 

Ajuntament d’Altafulla
 Plaça del Pou

21.30 CAsTeLL De FoCs i Fi De FesTA
 Era de l’Ixart (al costat del local dels 

Castellers)



Ajuntament
 d’Altafulla
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DivenDres 16 noveMbre

19.00 DonACiÓ De QUADre De joseP 
sALA

 Els fills i hereus del pintor Josep Sala 
fan donació al Centre d’Estudis d’Alta-
fulla del quadre “L’Estació d’Altafulla”. 
La Dra. En Història de l’Art, Raquel 
Medina de Vargas, farà una semblança 
del pintor i comentarà l’obra. 

 Centre d’Estudis d’Altafulla

Ajuntament
 d’Altafulla

[ 23 ]
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DissAbTe 17 noveMbre

12.00 ConCerT D’ArPes
 Associació d’Arpistes d’Altafulla.
 Museu

19.30 vii jornADA De noveL·LA ne-
GrA ALTAFULLA 2018

 Amb l’escriptora Marta Sanz
 Biblioteca Municipal (nou emplaçament: 

carrer Vinyet, 1, local 2)

20.30 ConCerT ALTAFUjAzz
 De Diego Brothers
 Entrada: 15 €
 Pallissa de l’Era del Senyor

23.00 GUATeQUe CAsTeLLer, música 
dels ’70, ’80 i ’90 amb el 

 Dj ethian Guerrero
 organitza: Castellers d’Altafulla.
 Ca l’Ixart
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DiUMenGe 18 noveMbre

10.30 vii Cross roQUissAr
 Participació oberta a tots els nens/es 

prèvia inscripció a l’Escola Roquissar o 
escola Portalada fins el 13 de novem-
bre.

 organitza: AMPA i Escola El Ro-
quissar amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Altafulla.

 Escola El Roquissar

11.00 Xv bAiXADA De TrAsTos

 Des de l’Ermita de Sant Antoni, baixant 
pel camí de l’Ermita, Comunidor i Coll 
de Creus, per acabar al carrer Margalló.
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 Entrega de premis a la plaça del Pou.
 organitza: Diables d’Altafulla amb la 

col·laboració de l’Ajuntament.

DijoUs 22 noveMbre

18.30 ConFerÈnCiA “L’historiador, 
l’escriptor i la novel·la històrica”

 Per Salvador-J. Rovira (historiador).
 Biblioteca Municipal (nou emplaçament: 

carrer Vinyet, 1, local 2)

DivenDres 23 noveMbre

19.00 DiA MUnDiAL ConTrA LA 
vioLÈnCiA De GÈnere

 Lectura del manifest i Performance “Des-
composició de la violència de gènere”, 
pel grup de Teatre Social “+ A prop”.

 Plaça del Pou
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20.00 CineCLUb ALTAFULLA LinK AMb 
eL FesTivAL reC 2018

 Presentació del programa del festival. 
Projecció de la pel·lícula “La mano 
invisible”de David Macián. Ens acom-
panyarà el conegut actor Daniel Pérez 
Prada. Sorteig d’un abonament.

 Casal La Violeta

DissAbTe 24 noveMbre

19.00 PresenTACiÓ D’ALTAPÈDiA
 Un engrescador projecte per penjar a la 

nostra web, informació d’Altafulla. qui 
tingui curiositat o estigui disposat a donar 
un cop de mà, està convocat.

 Centre d’Estudis d’Altafulla

19.00 Cine FÒrUM
 “Tódalas mulleres que coñezo” de 

Xiana do Teixeiro, sobre la violència als 
carrers. Al Casal La Violeta
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DiUMenGe 25 noveMbre

11.00-13.00
 visiTA GUiADA DeseMboCADUrA 

DeL GAià i HorT De LA sÍniA 
 (activitat gratuïta)
 Cal inscripció prèvia: 655 486 115, 

joan@hortdelasinia.com
 Punt de sortida: Club Marítim d’Altafulla
 organitza: Hort de la Sínia. 
 Col·labora: Ajuntament d’Altafulla

DiLLUns 26 noveMbre

19.00 XerrADA
 “El maltractament psicològic: detecció 

i prevenció en relacions de parella”, 
a càrrec de Núria Vázquez orellana, 
Doctora en Psicologia, experta en Psico-
logia Forense, professora de la URV.

 Centre d’Entitats

mailto:joan@hortdelasinia.com


[ 28 ] [ 29 ]



[ 30 ]

noTes inForMATives 

RoDA D’ART: exposició d’obres de l’ar-
quitecte i artista Aleix Antillach, del 
9 al 25 de novembre. Horari: dissabtes de 
17.30 a 19.30 hores i diumenges d’11.30 
a 13.30 hores al Fòrum, plaça de l’Església.

exposició col·lectiva del Cercle Artís-
tic d’Altafulla 
Inauguració dissabte10 de novembre a les 
19.00 hores. oberta dissabte 10 i 17 de 
novembre, de 18 a 20 h, i diumenge 11 i 
18 de novembre, d’11 a 13:30 h.
Pallissa de l’Era del Senyor

exposició sobre “Quina feinada”, el 
treball de les dones als mitjans de 
comunicació 
Del 16 al 30 de novembre. 
Al vestíbul de l’Ajuntament d’Altafulla
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www.altafulla.cat

facebook.com/ajuntament.altafulla

@ajaltafulla   #fmSantmaRtI

ajuntamentDaltafulla   #fmSantmaRtI



altafulla ràdio
107.4 fm


