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El nom com a marcador social: Martí, Martina

E

n plena Festa Major de Sant Martí, s’ha fet públic quants
altafullencs i altafullenques porten per nom el nostre patró. De 5.184 veïns i veïnes d’Altafulla, només 30 duen el
nom de Martí. Curiós. Com sabeu, la tria del nom, a diferència del cognom, és avui dia un acte lliure dels pares. És
una de les primeres decisions que prendran. Abans era més
habitual que els padrins o el sant del dia fixessin el nom pel
qual serà coneguda aquella persona. El nom ens identifica i
ens marca el gènere. Però què fa que els pares triïn un nom
per sobre de molts altres? La tria no és aleatòria. Són molts
els factors que hi influeixen: des de qüestions purament geogràfiques –hi ha noms clarament associats al territori, com
Magí a Tarragona, Coia a Reus o Rosalia a la Torre–, fins a
modes. Per exemple, Arlet o Abril s’han fet populars gràcies
a sèries de televisió, i els jugadors del Barça han contribuït
a l’augment de nens anomenats Leo o Xavi. També passa
el contrari. Per exemple, la participació d’Aída Nízar a “Gran
Hermano 5” va contribuir a la caiguda en popularitat d’aquest
nom el 2014.
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Però la tria del nom, també esdevé un acte que ens referma en la pertinença a un grup i no a un altre, tal com explica
Francesc Calafell, autor de l’estudi “Els noms dels catalans
del segle XXI”, i professor de l’Institut de Biologia Evolutiva
del CSIC-UPF. Noms com Jennifer o Borja Mari tenen connotacions grupals òbvies en la cultura popular, però també
noms aparentment més neutres com Martí o Abril. Segons
Calafell, la tria del nom és, també un marcador d’integració
cultural, ja que els noms catalans serveixen de via d’integració per a segones generacions, però, en canvi, no passa a
l’inrevés. Per exemple, és més fàcil trobar un Oriol Garcia
que una Jennifer Pujol. També, però, hi ha el cas contrari.
Davant la por de la pèrdua d’identitat, hi ha col·lectius d’immigrants que posen als seus fills noms del país d’origen. Els
primers noms d’origen estranger que apareixen a la llista de
noms més posats de l’Idescat són Eric, Ian i Mohammed.
Sembla, doncs, que a Altafulla, aquest marcador social no
és notable. Serveixi perquè ho sigui en un futur. Visca Sant
Martí! •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
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, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta 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

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
696 40 50 16
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

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 contingut i de publicar els que consideri oportuns.

Sant Martí
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Trenta altafullencs i altafullenques porten el nom del patró

egons el cens municipal, a Altafulla hi ha un total de 30 persones que porten el nom del patró
del municipi, Sant Martí de Tours, que se celebra l’11 de novembre. En concret, la vila té dotze
“Martins”, dotze “Martines” i cinc persones que
porten el nom de “Martín”, en castellà. A més, hi
ha una persona que porta el nom compost de “Martín
Andrés”. Tots ells celebraran el seu sant el pròxim 11
de novembre, el mateix dia que Altafulla celebra el dia
del seu patró. Els historiadors locals vinculen el fet que
Sant Martí sigui patró d’Altafulla perquè en aquesta
data era quan acaben la temporada de collita al camp
i la pagesia ho celebrava. Sant Martí de Tours és Patró dels pobres, dels cavallers, antic patró de França,
protector dels que tractaven amb cavalls, mules i altre
bestiar de ferradura i de peu rodó, i també dels forjadors.
Martí de Tours va ser un bisbe de Tours, venerat
com a sant per diverses confessions cristianes. Va ser
un dels sants més populars i amb més devoció durant
l’Edat mitjana. Per això la seva festivitat és l’11 de novembre, aniversari del seu funeral a Tours. La llegenda
catalana explica, a més, que Martí va donar-li la capa
a un home pobre en nom de Jesucrist i que, tot just

Unes 400 persones realitzen les
visites guiades a la Vila Closa
entre maig i setembre

U
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nes 400 persones han realitzat les visites guiades
a la Vila Closa d’Altafulla entre els mesos de maig i
setembre, segons les dades que es desprenen del registre de l’Oficina Municipal de Turisme. Pel que fa a la
resta de l’any, sorprenentment el mes de febrer és el
que suma més visites durant la temporada baixa amb
un total de 130, mentre que el juliol, en temporada alta,
en registra una trentena. Aquest fet es tradueix en l’àmplia oferta cultural amb què compta el municipi en el
programa d’activitats d’estiu. Amb tot, des de la regidoria es remarca que les visites guiades a la Vila Closa
són una cita ineludible per conèixer a fons el municipi
d’Altafulla, dels pocs de la costa que ha sabut conservar els orígens del nucli històric.
La Vila Closa és l’antic nucli medieval emmurallat. La
major part de les cases que s’hi poden contemplar van
ser bastides durant el decurs del segle XVIII. L’any 1998 la
Generalitat de Catalunya va declarar Bé Cultural d’Interès
Nacional el seu conjunt historicoartístic. De les antigues
muralles, remodelades durant els segles XVII i XVIII, se’n
pot resseguir el perímetre, especialment per la banda de
ponent, voltant el castell. Es conserven restes importants,
com les dues torres cantoneres. Darrera de l’església de
Sant Martí reposa també un bloc de pedra de Colsero de
l’època romana. Es tracta d’un màgic passeig per la història d’Altafulla i els seus racons més emblemàtics, amb
visita inclosa a l’Església de Sant Martí. El preu de la visita
és de 4 euros i, durant la temporada baixa, s’organitzen
cada darrer dissabte de mes a les 11:00 h del matí.
Abans, cal fer la reserva prèvia, a l’Oficina de Turisme, al
telèfon 977651426. El punt de sortida és des de darrera
la porta reixada del castell i la durada del recorregut és
d’una hora. En cas de pluja, la visita queda ajornada. Els
menors de 12 anys tenen l’entrada lliure. •

pronunciar el nom de Crist, el cel es va obrir, el sol va
brillar esplendorós i es va formar un gran arc iris que va
fondre la neu i enretirar el fred, ajudant d’aquesta manera al sense sostre. Per aquest motiu es coneix aquest
fenomen amb el nom d’arc de Sant Martí, i la bonança
que cada any té lloc a mitjans de novembre amb el nom
d’“Estiuet de Sant Martí”.
Tal com recordava el pregoner de la Festa Major
d’enguany, Fonxo Blanch, sant Martí és un patró que
influeix molt poc a l’hora de batejar els altafullencs al
llarg de la història. En el mateix cadastre de l’any 1777,
els “resultats són molt magres: Només un propietari de
terres es diu Martí: el traginer Martí Pijuan Vives, amb
la característica que nomes tenia una molt petita vinya
jove al Roquissar; senyal que el conreu tenia perspectives. Això sí té dues cases, una llogada al carrer del
Forn al mariner Josep Bosch, i la pròpia, a l’Altafulleta;
per l’ofici, una botiga de mar, personal; i bestiar; el seu
cadastre sumava 60 rals”.
I seguia: “Els altres Martins del nostre 1777 són,
per ordre alfabètic, Martí Ametller, propietari d’una
botiga. Del raval de Baix era el mariner en campanya
Martí Giménez, qui compartia propietat de casa amb
Josep Gatell Franquès. Trobem dos Martins Rius, amb

Fonxo Blanch ha estat el pregoner d’enguany, encarregat de
donar el tret de sortida a les festes. / Foto: A.J.

cases a la plaça de l’Església, que llavors abastava
fins a 74 domicilis: el Martí Rius Masric, mariner ja jubilat —“inhábil por vejez”— amb una botiga de mar: I
el Martí Rius Molas. El sisè Martí, Martí Plana, vivia a
Barcelona, i era propietari de dues cases al raval de
Dalt.” •

Breus
L’Ajuntament estudia una solució
definitiva pel col·lector d’aigües
brutes del Fortí
L’Ajuntament d’Altafulla està estudiant una solució
definitiva pel col·lector d’aigües brutes del Fortí que a
mitjans d’octubre va quedar malmès per un fort temporal de mar que va provocar una fuita en la canonada. Operaris de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües
van solucionar immediatament el problema però dies
més tard, un segon cop de mar encara més fort que
el primer, es va endur gran part del col·lector situat al
peu del restaurant Voramar. El consistori va decidir
llavors posar una bomba i una mànega per evacuar
les aigües brutes cap a un altre punt del col·lector
lluny de l’impacte de les onades, però hores més tard,
un grup organitzat, segons informes de la Policia Local, va sostreure la bomba i la mànega que Aigües
d’Altafulla havia instal·lat provisionalment. L’alcalde
d’Altafulla, Fèlix Alonso, que ha denunciat els fets públicament, va explicar que ja s’ha col·locat una nova
estació de bombeig i s’ha treballat per arranjar els
desperfectes que han causat els vàndals. Al mateix
temps, Alonso ha recordat que els efectius policials
estan al darrera d’aquest grup, a la vegada que ha
demanat a la ciutadania que alerti a la Policia Local
(977650280) quan observin alguna anomalia al municipi. En relació a les llevantades, l’alcalde ha assegurat que mai s’havien trobat amb què el temporal marí
malmetés tantes vegades el col·lector d’aigües de la
platja, i també ha assegurat que estan pensant una
solució definitiva amb la Subdelegació del Govern de
l’Estat. Les llevantades han deixat un cop més sense
sorra la platja d’Altafulla que, més enllà de les destrosses en la canonada, no s’ha hagut de lamentar
cap més dany, llevat d’alguna dutxa ubicada a la platja que arran dels forts cops de mar s’ha aixecat del
paviment, i d’altres desperfectes lleus en el mobiliari.
El programa “Créixer en família”,
finalment al novembre i desembre
El programa “Créixer en Família”, que endega la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla i el

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat, ha modificat les dates de celebració
dels tallers que es faran finalment als mesos de novembre i desembre, però en dies diferents del que
havia anunciat el consistori en un inici. “Créixer en
Família” és un programa formatiu de la Generalitat
de Catalunya dirigit a orientar, reforçar i donar eines
a les famílies per exercir el seu paper educatiu de
forma positiva, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats
dels progenitors. En aquesta edició, el programa
“Créixer en Família” va dirigit a pares i mares amb
infants d’entre 0 i 3 anys d’Altafulla. La primera sessió serà el 7 de novembre, amb el títol “Mama! Papa!
Upa!”; la segona, “Deixa’m, jo sol” es farà el 14 de
novembre; la tercera sessió, “A dormir, no, que hi
ha un monstre” es celebrarà el 21 de novembre i la
quarta, “Per menjar, li poso la televisió i fora problemes!”, el 28 de novembre. Al desembre, es reprendrà el programa i el 5 de desembre tindrà lloc la
cinquena sessió, “El meu fill no para. Ho toca tot, ho
remena tot... és un trasto!”. La darrera sessió serà el
12 de desembre, amb un monogràfic sobre un tema
triat per les famílies, i que versarà sobre la coeducació i l’educació en igualtat de gènere. Les diferents
sessions s’impartiran a la llar d’infants Hort de Pau
d’Altafulla, de 3 a 5 de la tarda. Per participar-hi cal
contactar amb l’Ajuntament d’Altafulla i formalitzar
la inscripció, mitjançant el telèfon 977 650 008 o al
correu electrònic mriambau@altafulla.altanet.org.
L’Esplai de la Gent Gran, preparat pel
dinar de Festa Major
L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla ja està preparant
els darrers detalls pel dinar de Festa Major que celebrarà el 9 de novembre amb motiu de Sant Martí,
i que serà amenitzat amb ball pel Sebastià. Cal remarcar que el passat 11 d’octubre, els socis i les
sòcies de l’Esplai ja van organitzar un altre dinar que
va ser tot un èxit de participació, així com la gran
Festa de la Castanyada que van organitzar el passat
dia 30 amb un èxit de púbic al ritme de la música de
l’Enric. •

Obra pública
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Liciten el gimnàs de la Portalada i les obres de la Violeta

Ajuntament d’Altafulla ha tret a licitació les dues obres més importants d’aquest mandat. Una, és la
remodelació del Casal Municipal la Violeta, un espai on l’Ajuntament hi invertirà
897.652,54 € (IVA inclòs) per reformar-lo
de forma íntegra, i que tindrà un aforament d’unes 300 localitats. L’altre projecte que ha tret a la licitació el consistori
és la construcció del nou gimnàs de La
Portalada, obra que facilitarà traslladar
algunes de les activitats que fins ara es
feien a la Violeta. El pressupost de licitació en aquest cas és de 598.579,33 €
(IVA inclòs).
Com ja ha explicat la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, la intenció
del consistori és iniciar les obres del
gimnàs durant l’aturada nadalenca
del curs escolar per entorpir el mínim
el desenvolupament de l’activitat educa-

tiva. El termini de les obres s’estima en
els set mesos. Quant al Casal La Violeta,
la voluntat del govern municipal és que
comencin abans que acabi aquest any,
tot i que dependrà de quan se signi el
contracte i quin dia decideixi l’empresa
adjudicatària començar les obres. El termini d’execució dels treballs s’estableix
en nou mesos. Cal destacar que el PAM
de la Diputació de Tarragona ha atorgat
163.000 € a la remodelació de La Violeta, el que ha permès iniciar-ne de forma
imminent la licitació.
Ambdós projectes estaran a licitació
fins el 15 de novembre i la informació sobre el procés de licitació es troba al web
municipal, a l’apartat del “Perfil del contractant” i també al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya https://contractaciopublica.gencat.
cat. •

La plaça Major estarà enllestida a finals de novembre

E

ls veïns i les veïnes de la plaça Major d’Altafulla veuran a finals de novembre com les seves peticions sobre
la reforma de la plaça s’han fet realitat.
A mitjans d’octubre van començar els
treballs previs de moviments de terra
per endegar el projecte de l’arquitecte
Xavier Mercadé i consensuat pel veïnat
d’aquest sector de població del municipi, com va recordar la regidora de Via
Pública, Marisa Méndez-Vigo.
La reforma de la plaça Major és
una llarga reivindicació veïnal que finalment s’ha complert amb el pressupost
d’aquest 2018 i amb la participació ciutadana dels veïns. Els treballs principals
d’aquesta reforma consisteixen en con-

vertir la plaça en un espai pla i accessible per a tothom, ja que fins ara disposava de diferents nivells; es retirarà
també un petit mur que encerclava tota
la plaça, i s’hi instal·larà una font, quatre
bancs, arbrat divers, i està previst també que en un futur pròxim s’hi habiliti
una zona infantil amb diferents elements
de lleure per a la canalla.
La regidora de Via Pública ha assegurat que els treballs s’allargaran unes
cinc setmanes, per tant, cap a finals de
novembre, la nova plaça Major hauria de ser una realitat. Les obres van
a càrrec de l’empresa altafullenca EU
Vendrell i tenen un cost de 39.947,07
euros. •

Millores en els passatges que comuniquen
els carrers Portalada, Gaià i Tamarit

L’

Ajuntament d’Altafulla continua invertint en el pla de millora de la via
pública del municipi. En aquest cas, en la
millora dels passatges que comuniquen
els carrers Portalada, Gaià i Tamarit. Els
treballs han consistit en l’enderroc d’un
mur de separació que evitava l’accés
als vehicles i s’han aixecat les caixes de
subministraments de diferents serveis.
La inversió total d’aquestes dues actuacions ha estat de 14.600 €.
En el cas del passatge que connecta el carrer Gaià amb el carrer Tamarit,
també s’han instal·lat quatre fanals
nous en substitució dels que ja hi havia i
que havien quedat obsolets amb la conseqüent posada en funcionament. Els
treballs, en aquest cas ,s’han elevat als
8.658 €. La resta, 5.942 €, s’han destinat a la pavimentació del passatge
que connecta el carrer Portalada
amb el carrer Gaià. També s’han tornat a col·locar bancs. Com ha explicat

Breus
Altafulla, tercer municipi amb la renda bruta més alta de
Tarragona

la regidora de Via Pública, Marisa Méndez-Vigo, “aquestes són actuacions que
estan lluny de les grans inversions en
obra pública, però sí que ens permeten
fer el manteniment que cal en un municipi com Altafulla”. Un conjunt d’obres
amb el qual es pretén posar al dia la via
pública del municipi, atenent així a les diverses demandes de la ciutadania i a les
necessitats reals i concretes de la vila.
El paviment estampat és la millor solució pel que fa a la resistència, estètica, funcionalitat i economia per a paviments exteriors. El relleu que se li dóna
al formigó mitjançant un disseny fa que
l’acabat sigui també antilliscant, i molt
recomanable per al pas de persones. •

Altafulla és el tercer municipi de la demarcació de Tarragona amb la renda bruta més alta, amb 34.159 euros anuals, segons l’Estadística dels declarants de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per municipis del 2016 que
ha fet pública l’Agència Tributària. Amb 5.089 habitants censats en dades del
2016, Altafulla es troba al lloc 58è del rànquing estatal i al 29è en el rànquing
de Catalunya dels municipis amb més renda. A més, és el municipi de més
de 3.000 habitants més ric de les comarques tarragonines. La localitat té una
renda disponible de 27.074 euros anuals. Aquesta xifra fa referència a la renda
neta, és a dir, el que queda després de descomptar impostos i cotitzacions de
la declaració.
Les dades de l’Agència Tributària espanyola també constaten que a Altafulla van presentar-se, en dades del 2016, 2.449 declaracions de la renda i que
2.762 persones són titulars de la declaració. L’estadística dels declarants de
l’IRPF per municipis ofereix una perspectiva integral de la renda personal bruta, abans de les reduccions i despeses deduïbles dels declarants; i també una
estimació de la renda disponible, descomptant a la renta bruta la quota líquida
que resulta de l’impost i les cotitzacions socials i altres drets passius a càrrec
del treballador i que fa constar a la seva declaració. •

Ajuntament

Plaça del Pou / núm. 191 / novembre 2018

Els delictes es redueixen un 6%
en els últims dotze mesos

E

l conseller d’Interior, Miquel Buch,
va presidir el passat 31 d’octubre
la Junta Local de Seguretat d’Altafulla, on es va reunir amb l’alcalde del
municipi, Fèlix Alonso, així com amb els
màxims responsables dels cossos de
seguretat i emergències, Mossos d’Esquadra, Policia Local, Policia Nacional
i Guàrdia Civil. La sessió va servir per
analitzar l’estat i les problemàtiques en
matèria de seguretat de la vila.
El titular d’Interior va posar en valor
el descens d’un 6% en els delictes al
municipi i l’augment de les detencions en un 33%. En aquest context, el
conseller Buch va destacar “les bones
dades de seguretat i la magnífica col·laboració entre els cossos policials, Policia
Local i Mossos d’Esquadra”, al mateix
temps que va felicitar l’Ajuntament d’Altafulla per haver aprovat el Pla Local de
Seguretat pels anys 2018-2021. Per la
seva banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix

Alonso, va valorar molt positivament la
reunió, en què va recordar que “Altafulla
és un poble segur i tranquil, que continua sent un dels municipis de Catalunya
que està per sota de les dades delinqüencials”.
La reunió, que es va celebrar a la
sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla,
també va comptar amb la participació
del primer tinent d’Alcalde, Pere Gomés,
del director general d’Administració de
Seguretat, Jordi Jardí, del director dels
Serveis Territorials del departament d’Interior a Tarragona, Joan Carles de la
Monja, i del sotsinspector de la Policia
Local d’Altafulla, entre d’altres representants polítics i policials. Abans de l’inici
de la junta, el conseller d’Interior, Miquel
Buch, va dedicar unes paraules al consistori i va signar en el Llibre d’Honor de
l’Ajuntament d’Altafulla. / Fotos: Albert
Jansà •

5

Altafulla, reconeguda un any més
amb dues Flors d’Honor

L’

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la
regidora de Medi Ambient, Montse
Castellarnau, van recollir el passat 5
d’octubre les dues Flors d’Honor que
atorga la iniciativa Viles Florides, en
un acte que enguany es va celebrar a
Vila-seca i que va reunir a representants de 130 municipis participants en
aquesta setena edició, que organitza la
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC). Aquest guardó reconeix els municipis que treballen
per a la transformació dels espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds. El jurat posa en
valor l’enjardinament sostenible, l’ornamentació floral, el manteniment i tipus de mobiliari urbà i els espais lúdics
dels municipis. La regidora de Medi
Ambient d’Altafulla, Montse Castellarnau, va mostrar la seva satisfacció per
un guardó que “és per tots els altafullencs i les altafullenques”.
És el segon any que Altafulla rep
dues Flors d’Honor. El municipi va estrenar-se l’any passat en el reconeixement de Viles Florides, i aquest any ha
mantingut el guardó i, fins i tot, com ha
explicat la regidora de Medi Ambient,
ha estat a punt de rebre la tercera
Flor d’Honor. L’alcalde i la regidora
van recollir la distinció de la mà de la

consellera d’Agricultura, Teresa Jordà.
Viles Florides és una iniciativa de la
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de
Catalunya a través de la planta verda
i que vol posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant
el reconeixement públic d’aquells projectes d’enjardinament, ornamentació
floral, mobiliari urbà i espais lúdics que
esdevinguin un exemple a seguir. El
projecte és obert a tothom i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb
sensibilitat vers la natura i la cura dels
espais verds. / Foto: Ajuntament •
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L’Ajuntament d’Altafulla estrena la seva nova pàgina web

a primera setmana de novembre va
entrar en funcionament la nova pàgina web de l’Ajuntament d’Altafulla,
que continua sent www.altafulla.cat.
La nova web, molt més visual i moderna adaptada als nous temps, veu la llum
després de mesos de canvis i actualitzacions constants, com a conseqüència de
la implantació de l’administració electrònica. Tot això va portal, el qual pretén
facilitar una relació directa i propera entre
la ciutadania d’Altafulla i l’Ajuntament.
La transparència és un dels elements
que vol aconseguir el nou espai, que
serà també un canal informatiu important del municipi. A més de les notícies
d’actualitat i les previsions de l’agenda
d’activitats, tampoc no hi falta tota la relació d’entitats i associacions, així com
altra informació d’utilitat com ara els talls
de subministrament i la situació meteorològica de la vila, entre d’altres. La nova
web també inclou l’accés a les xarxes
socials Facebook, Twitter, Instagram i
Youtube de l’Ajuntament.
Cal destacar que el portal municipal
unifica les dues webs amb què fins ara
comptava l’Ajuntament com és la pròpia
de la institució i la de Turisme. Així, es
divideix en sis grans blocs: Altafulla
Turisme (amb tota la informació necessària per al visitant); El municipi (amb
les dades per conèixer la nostra vila);
Ajuntament (amb la informació institu-

cional); Serveis (amb tota la informació
dels serveis públics i municipals que
s’ofereixen als veïns i les veïnes); Notícies (el bloc amb els serveis informatius
i de documentació); Agenda (totes les
activitats que es programen a la vila) i
el Contacte. També cal remarcar que
tota la informació institucional es dirigeix
cap al portal de transparència i la seu
electrònica.
El regidor de l’Àrea de Comunicació
de l’Ajuntament d’Altafulla, Xavier Rofas, ha destacat que el nou portal “és
una eina de comunicació renovada i
constantment renovable que facilitarà a la ciutadania informació sobre
Altafulla. També facilitarem la relació
entre els veïns i veïnes d’Altafulla i
la seva administració més propera. Volem que la transparència sigui
una premissa important”. El regidor
ha recordat que “la web és una finestra
oberta al món. La seva posada en marxa
ha vingut condicionada per les novetats
en matèria d’administració electrònica i
canvis normatius (protecció de dades)
que vivim a velocitat de vertigen actualment a l’administració local”.
El nou portal està configurat amb disseny web responsiu (responsive web
design), una tècnica especialitzada de
creació i desenvolupament de llocs web
que permet adaptar el format dels
continguts del lloc a les característi-

Set restaurants ofereixen menús amb garrofa
en les XI Jornades Gastronòmiques

ques de qualsevol pantalla o dispositiu
d’accés. Es tracta d’un enfocament del
disseny web destinat a permetre que les
pàgines web puguin ser vistes responent
a la pantalla o navegador web amb què
s’està veient, indiferentment de les seves
característiques. És important entendre

que les tasques de disseny web responsiu inclouen oferir el mateix suport a
una varietat de dispositius per a un
sol lloc web. D’aquesta manera, contingut, disseny i rendiment són necessaris
en tots els dispositius per garantir la facilitat d’ús i la satisfacció dels usuaris. •

Breus
Convoquen una plaça de tècnic auxiliar d’arxiu

E

l regidor de Comerç i Turisme a l’Ajuntament d’Altafulla, Jaume Sànchez, i el
xef i ambaixador de les jornades, Pere Felicidad, van presentar el passat 24 d’octubre, a la plaça del Pou, les XI Jornades
Gastronòmiques i Terceres de la Garrofa,
que s’allargaran fins a l’11 de novembre.
Amb l’objectiu de promocionar i recuperar el consum d’aquest aliment tradicional
“tan nostre i tan desconegut”, com va explicar el regidor de Comerç, Jaume Sànchez, el xef i padrí de les jornades, Pere
Felicidad, va animar als restauradors d’Altafulla a seguir investigant amb aquest
producte “on surten plats plenament
satisfactoris”. Pere Felicidad també ha
explicat que la garrofa i la xocolata “tenen
molts punts en comú” com el procés de
torrar les beines per obtenir la farina de
garrofa, entre molts altres.
Els preus dels menús van des dels 25
als 38 euros i s’hi poden degustar plats
com canalons de bolets amb beixamel de

garrofa, o arròs negra de sèpia amb escamarlans i un toc de garrofina, d’entre
molts altres. Els restaurants participants
són el El Pozo, La Toque, De Bar, Oreneta, Bruixes de Burriac de l’Hotel Gran
Claustre, Voramar i Costa Dorada.
Concurs al Plat!
Els comensals poden participar en un
concurs de fotografia 2.0, tant a Facebook, Twitter com Instagram amb l’etiqueta #garrofa2018 i, d’entre totes les
imatges, se n’escolliran les tres millors
que seran obsequiades amb un àpat per
a dues persones en un dels restaurants
participants, i un llibre “La pastisseria
i la cuina de la garrofa”. Les persones
premiades es donaran a conèixer el 16
de novembre i es comunicaran al web
de l’Ajuntament d’Altafulla. L’àpat per a
dues persones es podrà fer de dilluns a
divendres i tindrà validesa fins al 31 desembre de 2018. / Foto: A.J. •

L’Ajuntament d’Altafulla ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPT) les
bases de selecció per crear una borsa de treball per proveir de forma temporal
la plaça de tècnic o tècnica auxiliar d’arxiu, en caràcter de personal laboral temporal. La selecció es farà per concurs i el termini de presentació de sol·licituds
serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa dels mèrits que s’al·leguin i també d’un currículum, el DNI o NIE,
els títols o diplomes originals que acreditin la formació acadèmica per accedir
al lloc de treball, la vida laboral i el justificant acreditatiu d’haver satisfet l’import dels drets d’inscripció a les proves de selecció. Les funcions genèriques
del lloc de treball són les d’organització, classificació, instal·lació, preservació,
neteja, reubicació i trasllat de les col·leccions i dels fons de l’Arxiu Municipal
d’Altafulla.
L’Ajuntament denunciarà els propietaris de cases si ells no
denunciïn l’ocupació irregular
Ferrovial Inmobiliaria, empresa pertanyent a un dels principals grups d’operadors d’infraestructures de l’Estat, s’ha compromès amb l’Ajuntament d’Altafulla a tapiar els habitatges buits que la companyia té a la zona d’Hort de
Pau amb l’objectiu d’evitar l’ocupació irregular d’aquests immobles. Tècnics de
l’empresa han traslladat també al consistori que hi posaran vigilància privada
i que posaran solució a l’entrada dels habitatges buits per impedir l’accés de
qualsevol persona aliena a la propietat. Així ho ha fet saber l’alcalde d’Altafulla,
Fèlix Alonso, davant les queixes reiterades dels veïns amb qui ha compartit la
seva preocupació. Quant als habitatges actualment ocupats de manera irregular, l’alcalde d’Altafulla ha avançat que els serveis jurídics del consistori estan
recopilant tota la informació necessària per tal de denunciar els propietaris de
les cases, sempre i quan ells no denunciïn l’ocupació de les seves propietats.
El batlle remarca que és la propietat privada qui ha de denunciar aquests fets. •
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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
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Una seixantena de persones van omplir la Pallissa de l’Era del Senyor en la presentació del llibre de
l’altafullenc Anselmo Vieitez, Agua Seca. / Foto: A.V.

Activitat “Entitats a les escoles i llars d’infants” per la Festa Major, amb els Bastoners a la
Portalada. / Foto: Escola La Portalada

La plaça del Pou va acollir el concert del grup alemany Bi-Cussion amb la participació d’alumnes de
l’Escola de Música d’Altafulla. / Foto: Robert Vera

Trobada de veïns i veïnes d’Altafulla nascuts el 1943, en un dinar que van celebrar al restaurant Yola de Baix a Mar. / Foto: R.V.

L’espectacle infantil Circus Show va fer xalar la canalla a la plaça Martí Royo. / Foto: R.V.

Els Diables Petits van cremar un miler de carretilles en el correfoc i a la plaça del Pou, on van
carregar en els versots contra la “manada” i els polítics presos. / Foto: Ruben Domínguez

Els Castellers d’Altafulla van acabar la temporada repetint la clàssica de set en un curs que la colla
celebra que no ha fet llenya en cap diada. / Foto: R.V.

Els alumnes de 6è de la Portalada van coure castanyes al pati per commemorar la Castanyada. / Foto: E.P.

La Coral Santa Rosalia va celebrar el seu 40è aniversari a Altafulla amb l’òpera “Orfeu i Eurídice”, que va omplir totes les cadires a la Violeta. / Foto: Ildefonso Cuesta

Els carrers d’Altafulla no van ser l’excepció perquè la canalla celebrés la nit dels difunts “Halloween”. /
Foto: R.V.
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El “Viu la platja!” va tornar a ser un èxit en una jornada que es van plantar
tamarius i llentiscles a la platja, a prop del Club Marítim. / Foto: La Sínia

Vida social
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Els veterans del Futbol Sala i la Penya Barcelonista van commemorar el VII Memorial Pepe Pijuan. / Foto: Paco Largo
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La desproporció, el gest, la gestualitat, la màgia, els pressupostos i...
Visca Sant Martí!
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

De nou la judicialització de la política
marcava l’inici de la Festa Major de
Sant Martí, sort que el pregó de l’irrepetible Fonxo Blanch ens donava una
mica d’aire, com el gest del Govern
Sànchez, a través de l’Advocacia de l’Estat, retirant
l’acusació de rebel·lió. Aquells que lluiten per l’hegemonia electoral de l’independentisme continuen amb la
seva gesticulació per amagar la falta de projecte per a
tota la ciutadania de Catalunya i que arrenca del sentimentalisme i del dolor que produeix tenir gent empresonada per unes mesures preventives excepcionals i
fora de lloc. Els propis empresonats ens recorden que

“els presos no són moneda de canvi de res” i que
aquesta utilització només fa perjudicar a la seva causa i
que cal una negociació discreta per assolir una rebaixa
de les acusacions al judici oral i, si és necessari, l’indult.
Ara el nou relat màgic és que no hi ha causa, perquè
com tot era un “brindis al sol” (com diu l’ex-consellera
Ponsatí) només cal l’absolució.
Naturalment, que volem que les absolguin pel bé de
tothom, però tornar a apel·lar a la màgia per evadir-se de
la realitat no ajuda a la majoria de la societat que ja està
farta de preses de pel. Si al final els pressupostos de
l’Estat no s’aproven per l’excusa dels presos, no els ajudarem i a més castigarem als que es beneficiarien d’un

nou salari mínim fins dels 900 euros: 110.498 assalariats
tarragonins, el 33% del total, que no arriben els 736 euros al mes. També als 173.253 pensionistes de Tarragona que podrien haver mantingut el poder adquisitiu de
les seves pensions i als 56.136 pensionistes que cobren
menys de 500 euros al mes que podrien incrementar
en un 3% les seves pensions mínimes i les no contributives. Als 6,8 milions d’espanyols que no abonarien el
copagament farmacèutic i al conjunt de Catalunya que
no rebríem una inversió de 2.200 milions. Ara que hem
descobert el truc de la màgia, ens toca ser pragmàtics
i pensar pel bé de tothom per molt que alguns perdin el
seu relat electoral. Bona Festa Major de Sant Martí!! •

A l’Ajuntament i a la Festa Major cal participació!

Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM
La gent de l’EINA dediquem molt del
nostre temps a parlar d’Altafulla amb
tots aquells veïns i veïnes que volen
seure amb nosaltres entorn una taula.
Un dels temes que se’ns exposa sovint és la poca conveniència de les inversions imposades per Alternativa i acatades pel PDeCAT. La remodelació “a la barcelonina” de la Via Augusta era una
prioritat per Baix a Mar, o potser hauria estat millor fer
petites actuacions de millora a altres espais molt més
degradats del barri? Era necessari enviar la Biblioteca al
costat de l’estació de tren, o s’hauria d’haver ampliat
l’espai cèntric, tal com recomanava la Generalitat, que

tenia a les Teresa Manero? Al Casal La Violeta s’hi han
de fixar cadires com vol el govern municipal o ha de
continuar sent un espai polivalent com ens agradaria a
l’EINA? Cal abocar anualment a la platja sorra per valor
de 200.000€ o fem un estudi sobre com és la nostra
platja natural?
La sensació que ens fa és que una gran majoria de
vilatans no comparteix la idea que aquests darrers anys
s’hagi invertit on era necessari i com feia falta. De fet,
sospitem que el govern municipal ho sap, però ha decidit tancar-se en banda. Prova d’això n’és que han deixat de fer Audiències Públiques, han eliminat el Consell
de Participació Ciutadana i les consultes ciutadanes i

han anul·lat Consells de Cultura a última hora per evitar escoltar opinions crítiques. Hi ha governants de la
vella política que creuen que la gent no té memòria, i
que amb una bonica campanya electoral tot s’oblida.
L’EINA volem desitjar-vos una bona Festa Major a tot el
poble. Si és possible fer l’ampli programa d’activitats,
és gràcies a les entitats del poble, que amb la il·lusió
de veure una Altafulla activa i viva, dediquen grans esforços per moure la gent als seus actes. Sap greu que,
tal com vam veure a la darrera Comissió de Festes, el
govern vegi més les entitats com uns rivals que no pas
com uns còmplices necessaris. Visca Sant Martí! Visca
Altafulla! Llibertat presos i preses polítiques! •

FÒRUM
Decadència de l’Escola d’Adults
En els darrers dos anys, hem vist com els servei que ofereix l’Escola d’Adults ha
anat progressivament a pitjor. Malgrat la incorporació a l’escola d’un “coordinador”
veiem com els cursos s’imparteixen més per la inèrcia anterior que per un criteri
educatiu amb voluntat d’oferir a la població un servei ben planificat i amb visió de
futur. A mesura que els preus dels cursos han anat augmentant substancialment
(per exemple, els tallers de conversa d’idiomes han passat de costar 55,47 € el
curs 2016-17 a 120 € el curs actual, un augment del 116%), la quantitat de cursos
ha anat minvant: Aquest any s’han suprimit 10 cursos. I el cas és que als professors
no els han apujat ni un euro el preu de les hores.
És evident que es tracta d’una estratègia per fer desaparèixer cursos: Si
augmentem els preus, no hi ha inscripcions i si no hi ha inscripcions, no es pot

obrir el curs. Sempre queda “políticament” més correcte que dir obertament
suprimim aquest curs i aquest altre. En definitiva, anem “matant” l’escola mica
en mica sense que es noti gaire... L’excusa que es dona des de l’equip de govern d’AA i PDeCat és que s’han eliminat els cursos que no són rendibles, però
quin servei públic és rendible? L’Escola d’Adults és un servei públic més que
paguem entre tots com les instal·lacions esportives, l’Esplai de Jubilats, les llars
d’infants, i altres.

Alumnes de l’Escola d’Adults d’Altafulla: Anna Domènech, Àngels Ribé,
Mar Riambau, Manel Ramon i Josep Muntadas

Projecte Altapèdia
Aprovada la proposta en la darrera reunió de junta, el Centre d’Estudis d’Altafulla
posa en marxa el projecte “altapèdia”, una enciclopèdia virtual d’Altafulla i habitants, consultable per Internet, amb l’objectiu de reunir-hi el màxim d’informació
possible i posar-la a disposició pública. En una primera fase se centrarà l’atenció
en el segle XX, finals del XIX i principis del XXI. En la segona, s’hi anirà afegint la
informació històrica referida als segles precedents. La primera fase contempla inicialment cinc grans blocs informatius: 1) El poble; 2) Vida municipal; 3) Vida cultural,
esportiva i recreativa; 4) Comerç, indústria i turisme; i 5) Noms propis, amb un total
previst de més de 300 entrades.
Atesa l’envergadura del projecte —que es fixa un termini d’execució de divuit
mesos en la primera fase— el Centre farà un acte de presentació pública del

mateix el proper dissabte 24 de novembre a les 7 de la tarda, a la seu local (costat del que era la Biblioteca). Per fer realitat aquest somni i en aquest temps es
calcula que es necessita la col·laboració d’almenys 40 persones. Qui senti interès
per la iniciativa i/o se senti motivat/ada a participar-hi és especialment invitat/
ada a assistir a l’acte. Encara que no sàpiga com o en què pot col·laborar: Ja li
buscarem la feina i l’orientarem. Animeu-vos a participar; aixequem entre tots/es
aquest castell.

Centre d’Estudis d’Altafulla
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Basuras incontroladas
Ya son demasiadas las ocasiones en las que observamos día tras día el mal
servicio y funcionamiento de las recogidas de basuras en Altafulla así como el
precario estado de los contenedores rozando la ilegalidad en prevención de
riesgos. El hecho de que el servicio esté subcontratado a una empresa externa
no sirve para eludir al Ayuntamiento la responsabilidad de una buena gestión
y la exigencia de su buen funcionamiento, más cuando lo estamos pagando
con nuestros impuestos todos los ciudadanos. Que decir si cabe de la penosa
imagen de la entrada en Altafulla, dónde el Ayuntamiento no actúa con su obligación de limpiar las paredes del colegio pintadas, y otras...ofendiendo además con la imparcialidad a muchos ciudadanos. Donde un espléndido mural
conmemorativo y en recuerdo de la participación histórica de unos memorables

juegos del Mediterráneo, difícil de repetirse, han quedado vandálicamente deteriorados.
No menos vandálicas las actuaciones incívicas que se permiten en una estación
ferroviaria de este municipio que presume de un turismo de altura, y donde la primera impresión al llegar es la de un barrio marginal. Somos conscientes de que se
realizan esfuerzos para ello aun perteneciendo a otro municipio, pero mientras no
se tomen medidas activas sancionadoras y de control por parte del Ayuntamiento
para evitar y reparar pintadas o desperfectos, difícilmente podremos tener el reconocimiento y respeto que merece el pueblo de Altafulla.

Cs Altafulla-Gaià
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La zona TRAC organitza un curs de monitors de lleure

es regidories de Joventut dels
ajuntaments de la zona TRAC
organitzen un curs de monitors i
monitores per a joves dels municipis
d’Altafulla, Torredembarra, Roda de
Berà, la Riera de Gaià i Creixell. Aquesta formació es farà a la sala polivalent
del Casal Rierenc de la Riera de Gaià,
i serà intensiu del 21 de desembre al
5 de gener. El curs l’imparteix la Fundació Pere Tarrés i té un preu de 220
euros. Els joves empadronats en els
municipis de l’anomenada zona TRAC
–Torredembarra, Altafulla, la Riera de
Gaià, Creixell i Roda de Berà- només
pagaran 120 €, ja que cada ajuntament assumirà 100 euros del cost
per jove inscrit.
En cas d’haver més places disponi-

bles hi podran participar joves d’altres
localitats que rebran el suport econòmic
del Consell Comarcal del Tarragonès. Per
a sol·licitar més informació i inscriure’s,
cal adreçar-se als respectius Punts d’Informació Juvenil fins a l’11 de desembre.
En el cas d’Altafulla, el Punt d’Informació
Juvenil s’ubica al carrer de les Bruixes,
s/n, a la Pallissa de l’Era de l’Esteve, i
el telèfon de contacte és el 608141495,
mentre que el correu electrònic és pijaltafulla@gmail.com.
Aquesta acció està inclosa en el projecte de dinamització compartit “Propera
Parada...” i compta amb el suport del
Consell Comarcal del Tarragonès, de
la Direcció General de Joventut i de la
Diputació de Tarragona. Gràcies al conveni de col·laboració existent entre els

municipis de la Zona TRAC i el Consell
Comarcal del Tarragonès, el passat 27
d’octubre, una seixantena de joves dels

cinc municipis van poder gaudir de la
tradicional sortida a Portaventura per
Halloween. / Foto: Zona TRAC •

Dotze obres d’alumnes de P3 de la Portalada s’exposen al Museu d’Art Modern

E

l passat 26 d’octubre es va inaugurar l’exposició
“Ets una artista i exposes al MAMT”, en el marc
del programa pedagògic “Treballem amb l’Art”, que
impulsa la Diputació de Tarragona amb les escoles del
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. En el conjunt
d’obres que configuren la mostra, n’hi ha dotze que
pertanyen als alumnes de P3 del curs passat de l’escola La Portalada, i que ara cursen P4 al centre. Des
de la direcció i el claustre de professors han manifestat
sentir-se “molt contents perquè en aquesta edició de
les 24 obres presentades, dotze de les quals han estat
seleccionades i formen part del calendari del Museu
d’Art Modern de Tarragona. Concretament, l’alumnat
de l’escola va treballar “Les formes i els colors””. Les
obres de les diferents escoles estaran exposades al
museu fins el 18 de desembre.
Les bases del nou projecte col·laboratiu amb
les escoles es presenten a la trobada anual que el
MAMT Pedagògic fa amb els mestres de les esco-

A

les del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Són
convidats a participar els alumnes d’Educació Infantil
i Educació Primària de la demarcació de Tarragona
que realitzen les visites i activitats del MAMT Pedagògic durant el curs escolar. Les activitats i tallers que
du a terme el MAMT Pedagògic tenen com a finalitat
contribuir a fomentar l’educació artística proposant
a les escoles, activitats engrescadores per conèixer
les diferents obres del Museu a partir del treball analític, l’experiència i el joc. Es treballen els continguts
iconogràfics i conceptuals a partir de l’observació directa de les obres en el Museu que suscita múltiples
lectures a l’entorn del seu significat, els aspectes formals i el valor patrimonial, generant diferents respostes que fomenten el debat i el diàleg en el grup en un
continu procés de construcció.
Les activitats i tallers que es treballen amb posterioritat tant al Museu com a l’aula permeten apropar
i conèixer els continguts procedimentals de les obres

L’hort social d’Altafulla, un espai
d’aprenentatge a la natura

Altafulla disposem d’un
hort social dintre de la finca de l’Hort de la Sínia. Aquest
espai dóna l’oportunitat als
altafullencs i altafullenques,
empadronats en el municipi,
de descobrir les tècniques
de l’agricultura ecològica,
a partir dels tallers que organitzem durant la primavera i
la tardor. Els coneixements
serveixen als participants per
una millor gestió del seu jardí
o balcó aromàtic, de crear un
hort urbà i aprendre a compostar els residus orgànics que generen a casa. Ara bé, la
dimensió de l’hort social va més enllà; no només és una aula viva i dinàmica d’aprenentatge, sinó que és un espai on compartir experiències entre els participants,
gaudir del contacte amb la natura, revitalitzar-se, i establir vincles i sinergies amb els
altres participants. Si voleu formar part d’aquesta experiència saludable, us animem
a participar-hi. Només cal que us poseu en contacte amb l’Àrea d’Acció Social de
l’Ajuntament d’Altafulla, que s’ubica a la plaça del Pou, 1, i el telèfon de contacte
és el 977650008. També podeu enviar un correu electrònic a mriambau@altafulla.
altanet.org. •
Joan Vives Garcia
Dinamitzador del projecte

i és amb l’experimentació que es desenvolupen les
capacitats creatives, expressives i imaginatives dels
alumnes. Aquesta proposta pedagògica és un pas més
en el reconeixement del Museu i les seves col·leccions
com un espai obert per a la descoberta i la participació on les escoles puguin incrementar el seu potencial
educatiu. / Foto: La Portalada •

L’Institut estrena nou logotip on hi apareix
el mar i la fulla de l’escut de la vila

L’

Institut d’Altafulla ha
estrenat nou logotip
i nova imatge corporativa aquest mes d’octubre.
L’ha dissenyat la professora de Visual i plàstica, Dolors Molas, que
ha donat la forma visual
a l’esperit de l’escola. El
Departament d’Ensenyament de la Generalitat ofereix als centres de secundària
la possibilitat de dissenyar i tenir el seu propi logotip, i per això el claustre de
professors de l’Institut altafullenc va decidir tirar endavant la iniciativa i buscar
un disseny. De tres propostes possibles, en van triar una, com va explicar el
director de l’Institut d’Altafulla, José Ramon Garcia, qui va afegir que la nova
marca evoca l’essència marinera i la fulla com marca d’identitat del municipi.
A partir del segon trimestre del curs, el logotip s’incorporarà a tots els documents oficials del centre com a imatge d’identitat corporativa. L’autora del nou
disseny s’ha basat en l’etimologia del topònim Altafulla, i en un article publicat a
l’Institut d’Estudis Altafullencs “El nom d’Altafulla” de Marta Molas, que atribueix
al mot el significat de “lloc ventós” i “fulla alta” i el color blau, que evoca el mar.
Dolors Molas és professora i, a més, artista i ha organitzat diferents exposicions
pictòriques, com va destacar el director del centre, José Ramon García. L’Institut d’Altafulla donarà a conèixer ara el nou logotip a tota la comunitat educativa,
a les famílies, a l’Ajuntament i als mitjans de comunicació. •
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Marta Camps i Dani Alonso,
campions de la 4a Cursa
de Tardor

M

arta Camps i Dani Alonso van
ser els guanyadors de la quarta edició de la Cursa de Tardor que es va celebrar el passat 1 de
novembre, i que va comptar amb 300
atletes. L’altafullenca va creuar la línia
de meta amb un temps de 39 minuts
i 3 segons, mentre que el corredor
del Barcelona Atletisme ho va fer amb
una marca de 33 minuts i 21 segons.
D’aquesta manera, Camps va tornar a
pujar al primer esgraó del podi tal com
ho va fer en la segona edició del 2016,
mentre que Alonso va assolir el seu tercer campionat després dels que va assolir en la primera i segona edició.
Amb tot, les pluges dels últims dies
van obligar als Atletes d’Altafulla a realitzar un canvi d’última hora en el recorregut, eliminant així el tram que feia
passar els corredors per la platja. Tot i
això, el dia va acompanyar i l’esdeveniment va mantenir l’èxit de les passades edicions. Guillermo Alonso, un
dels responsables de l’organització, va
remarcar que “aquí és on es demostra
la capacitat organitzativa per improvisar
i salvar la cursa”; al mateix temps, que
va fer una valoració molt positiva i va
destacar la gran resposta dels voluntaris. Per la seva banda, el regidor d’Esport i Activitat Física, Jaume Sánchez,
també va subratllar que “hem pogut salvar la cursa, perquè hem tingut episodis
de pluja i el camí ha quedat malmès”.
Quant als participants, una vegada més
van tornar a felicitar els Atletes i a l’Ajuntament per l’organització i el recorregut.

El CE Altafulla s’emporta el segon derbi
de la temporada

E

l CE Altafulla i el CF La Riera
van tornar a protagonitzar
un derbi del Baix Gaià vibrant
i amb molta emoció fins als últims minuts en el partit corresponent a la desena jornada de
lliga. Els altafullencs van anar
de menys a més en el partit i
l’eficàcia dels seus davanters
va tornar a ser decisiva per sumar els tres punts per tercera
setmana consecutiva. No va
ser fins a la segona part quan
van arribar els gols. L’Altafulla va aprofitar un lliure directe lateral des de la banda
esquerra per avançar-se en el marcador, penjant una pilota a l’àrea que Manuel
Cobacho va rematar al fons de la xarxa.
El gol va deixar molt tocat l’equip de rierenc i en dos minuts va veure com l’altafullenc Pol Inglès va marcar el 0 a 2 després de creuar la pilota davant el porter local
Xavier Teixell, fent bona l’assistència de Genís Cañas. Els de la Riera es van haver
de conformar amb un gol transformat per Marc Arauz després que l’àrbitre hagués
xiulat penal en una acció del defensa altafullenc Chus Martín. L’equip de l’altafullenc
Raúl Tudela va patir fins a l’últim minut, però va acabar sumant tres punts molt valuosos, que col·loquen l’equip quart classificat a només tres punts del líder, el Roda
de Berà. / Foto: CE Altafulla •

Bona acollida del projecte unificat de bàsquet

Josep Serrano, membre dels Filirun del
Vendrell, va remarcar que “es nota que
és una cursa feta amb molt d’afecte i
l’han treballada molt bé”.
Els Atletes d’Altafulla, que jugaven
a casa, van participar-hi amb un total de 26 corredors. Gerard Ribé, jove
promesa de l’atletisme altafullenc, va
aconseguir la segona millor marca amb
un temps de 34 minuts i 17 segons.
Per darrera, van acabar Karram Abdelkbir i Marc Llebaria amb un temps
de 35 minuts i 17 segons i 37 minuts
i 33 segons, respectivament. Un dels
trets a destacar va ser la participació i
col·laboració de sis nois refugiats a
Altafulla que entrenen amb el grup dels
Atletes. Un any més, la cursa va donar
un euro de cada inscripció a l’Associació ANiNATH, d’infants amb trasplantament hepàtic. / Fotos: Marc Pérez i
Atletes •

E

l planter dels clubs de bàsquet d’Altafulla i Torredembarra ha començat
el primer curs compartit amb més de
300 integrants. L’objectiu es convertir-se en el focus de la zona sota el nom
de Club Bàsquet Baix Gaià. L’Altafulla
va sorgir aquesta dècada i sempre ha
experimentat la fuga de nois i noies cap
a equips d’altres municipis com Tarragona. També cap a Torredembarra, on
l’entitat local sorgida la temporada 992000 pateix per garantir grups amb la
quantitat òptima de jugadors a totes
les categories. És a dir, que torrencs i
altafullencs comparteixen el mateix problema, per això van decidir fusionar les
seves bases.

Aquesta fusió unifica vuit conjunts
masculins i set femenins, tots ells federats.
Parlem de 200 efectius, a més del centenar de nens que treballaran des de les
escoles, des de P5 fins als alevins. La resposta de l’entorn ha estat positiva. Mentre el sènior del Torredembarra conserva
el nom, la suma d’esforços possibilita que
l’Altafulla disposi d’un equip sub25 a Tercera Catalana sènior per aquelles noies
que han tancat l’etapa júnior. Malgrat que
els equips treballen tant al Pavelló dels
Caus com al d’Altafulla, des de la Torre
coordinen les plantilles masculines i des
d’Altafulla els equips femenins d’un Club
Bàsquet Baix Gaià que ha encetat el seu
primer any d’existència. •

Breus
Àlex Martí i Jan Sanfeliu, segon i tercer en la VII Ultra Trail del
Mestral del Club Nàutic Hospitalet-Vandellós
Els regatistes del CM Altafulla continuen registrant magnífics resultats en les aigües
d’arreu del territori català i de l’Estat. Àlex Martí i Jan Sanfeliu ho van fer ben a prop de
casa, en la VII Ultra Trail del Mestral que el Club Nàutic Hospitalet Vandellós va organitzar a mitjans d’octubre. Martí va aconseguir la segona posició en la categoria Tecnho
Sub17. En aquesta categoria també cal destacar el bon paper que van realitzar Álvaro
Martínez i Pol Nomdedeu, que van ser cinquè i sisè, respectivament. Per la seva ban-

da, Jan Sanfeliu va pujar al tercer esgraó del podi en la categoria RS:X després de fer
14 punts nets. En aquesta categoria també va participar Nico Forès, que va finalitzar
sisè amb 27 punts nets. El CM Altafulla també van aportar alguns regatistes en les
altres categories. En la de Raceboard, Emma Romero i Cristina Garcia van finalitzar
en l’onzena i dotzena posició amb 50 i 60 punts nets, respectivament. En la modalitat
Techno Plus, Sílvia Vilanova va quedar desena amb 31 punts nets. Pel que fa a la categoria Infantil, Marc Nomdedeu va fer quart, José Maria Martí cinquè i Victòria València
sisena. La competició va comptar amb 40 participants entre totes les categories. •

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

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

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

Servei de transport per a la gent gran

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

977 65 10 85

ANADA
10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

977 65 19 69

10,45

Carrer de Santa Marta

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

11,00

Carrer de les Esplanes

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,10

Carrer de la Bassa

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

Esplai de la Gent Gran
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

11,25

Eroski

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

12,25

Eroski

Centre d’Estudis d’Altafulla
Escoles, 10

977 65 09 12

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

13,05

Carrer de Santa Marta

Escola de Música (migdies)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

13,15

Mirador dels Munts

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

13,25

Carrer dels Munts

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

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ESCOLA ROQUISSAR

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Re g id o ria d ’Acció So cial i Ciu tad an ia )

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a dijous:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h

6:48
7:55
8:47
9:28
10:09
10:49
11:28
12:08
12:50
13:30
14:10
14:50
15:30
16:10
16:50
17:30
18:10
18:50
19:30
20:09
20:48
21:28
22:05

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

Horaris:

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Farmàcia Susana Domingo

Protecció Civil

977 65 14 89

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

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

Farmàcia Altafulla Mar

L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

655 48 61 15

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

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

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

Aiguamolls
del Gaià

7:04
7:44
8:10
9:04
9:43
10:24
11:03
11:45
12:23
13:04
13:43
14:24
15:03
15:44
16:23
17:04
17:43
18:24
19:03
19:44
20:24
21:05
21:45

7:38
8:20
8:46
9:39
10:18
10:59
11:38
12:20
12:58
13:39
14:18
14:59
15:38
16:19
16:58
17:39
18:18
18:59
19:38
20:19
20:58
21:38
22:17

8:05
9:55
11:35
13:02
14:37
16:22
17:55
19:47
21:18
22:48

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:49
10:49
12:30
13:51
15:26
17:11
18:44
20:36
22:05

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

8:04
9:54
11:35
13:02
14:36
16:21
17:53
19:44
21:21
22:52

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:50
10:46
12:27
13:48
15:23
17:08
18:41
20:33
22:03

Altf/Tgn
7.00
7.23
7.31
8.34
9.01
10.02
10.30
10.58
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.58
16.11
16.31
17.00
18.00
18.31
18.59
19.29
20.05
20.26
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

Altf/Bcn
6.02
7.06
7.29
7.57
8.08
9.35
10.29
11.33
12.27
12.33
13.34
14.35
15.03
15.25
16.37
17.06
17.37
18.34
19.07
20.06
20.37
21.05
21.47
21:49

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 10.15h
Diumenges i festius: 18.00h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 17.20h
Dissabtes feiners: 23.05h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Contenidors de piles
Podeu dipositar les piles als contenidors situats a l’Ajuntament,
Llibreria Regal i Paper, Estanc
Pijuan, Forn Martí Ronda, Forn
Martí Llevant i Electrodomèstics
Quixalos

Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Pl. Imperial
Tàrraco

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

Període temporada baixa
(del 2 de novembre al 30 d’abril)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

629 55 79 45

6:20
7:23
8:15
8:55
9:35
10:15
10:55
11:35
12:15
12:55
13:35
14:15
14:55
15:35
16:15
16:55
17:35
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 977 64 58 19

977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

CÀRITAS PARROQUIAL

Aiguamolls
del Gaià

AUTOCARS

Taxis (J. Gabarró)

648 14 57 56

Pl. Imperial
Tàrraco

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona.
Cal acreditar la residència a Altafulla)

Estació de Servei

Protecció Civil

• Parades a Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla
Vella, Balcó, Miracle, Beneficència, Via Augusta, Tuset, Arrabassada,
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Mas Rabassa,
El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barbera, Blauet, Esquirol,
Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit, Aiguamolls del Gaià i Ferran

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

Tarragona
Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

• 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’
C. Vinyet, 1. Baixos - 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

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

v

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

AUTOBUSOS

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:20
7:40
7:55
8:20
8:40
9:00
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
12:40
13:15
13:40
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

Altf
6:24
7:11
7:26
7:46
8:01
8:26
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
12:46
13:21
13:46
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:21
20:21
21:51

Tgn
6:40
7:30
7:40
8:05
8:20
8:45
9:05
9:25
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:40
13:05
13:40
14:05
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:40
20:40
22:10

Tgn
6:45
7:35
8:30
9:45
10:15
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:20
16:20
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:25

Trdb
8:20
9:30
11:40
13:45
16:10
17:10
17:55
18:55
19:55
20:55
Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

Altf
7:05
7:55
8:50
10:05
10:35
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:40
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:35
22:45

Trdb
7:10
8:00
8:55
10:10
10:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:35
14:45
15:10
15:35
15:45
16:45
17:50
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:40
22:50

Altf
8:23
9:33
11:43
13:48
16:13
17:13
17:58
18:58
19:58
20:58

Tgn
8:47
9:57
12:07
14:12
16:37
17:37
18:22
19:22
20:22
21:22

Tgn
9:00
10:30
12:40
14:30
17:00
18:00
18:45
19:45
21:00
21:35

Altf
9:24
10:54
13:04
14:54
17:24
18:24
19:09
20:09
21:24
21:59

Trdb
9:30
11:00
13:10
15:00
17:30
18:30
19:15
20:15
21:30
22:05

Altf
9:01
10:36
12:06
16:16
17:26
18:51
20:21

Tgn
9:22
10:57
12:27
16:37
17:47
19:12
20:42

Tgn
10:00
11:30
13:00
16:50
18:00
19:30
21:00

Altf
10:24
11:54
13:24
17:14
18:24
19:54
21:24

Trdb
10:30
12:00
13:30
17:20
18:30
20:00
21:30

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous

De dilluns a divendres

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA / HORT DE LA SÍNIA (Tamarit) Dades del mes d’octubre
Temperatura màxima

26,5 °C

dia 1

Mitjana mensual temp. màx.

22 °C

Temperatura mínima

2,8 °C

dia 30

Mitjana mensual temp. mín.

12 °C

Jo se p Mu n tad e s i Jo se p Maria Au le s

Pluja màxima

71,5 mm

dia 14

Total pluja recollida

228,5 mm

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

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó

SANT MARTÍ 2018 · Altafulla
DIJOUS 8 NOVEMBRE
15.00 · ENTITATS A LES ESCOLES
I LLARS D’INFANTS. Bastoners al
Roquissar i Gegants a la Portalada.
20.00 · CORRETRAQUES I CORREBARS. Des de la plaça del Pou
fins a la geladeria La Perla passant
pel carrer de Baix, amb la xaranga
Bandsonats.
DIVENDRES 9 NOVEMBRE
15.00 · ENTITATS A LES ESCOLES I
LLARS D’INFANTS. Gegants a Francesc Blanch.
19.00 · INAUGURACIÓ RODA D’ART
2018. Al Fòrum, plaça de l’Església.
19.30 · PRESENTACIÓ LLIBRE
“Dones qüentistes” d’autores del
Taller de literatura creativa. 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. A l’Alberg de
Joventut.
22.00 · TEATRE. “Ruth i Mercè:
Separades… i què?”. Al Casal la Violeta.
DISSABTE 10 NOVEMBRE
12.00 · GRUP D’ANIMACIÓ
INFANTIL EL FLABIOL. A la Plaça
Martí Royo.
12.00 · VERMUT ELECTRÒNIC. Amb
el DJ Ethian Guerrero. A Ca l’Ixart.
13.00 · CONCERT GAIÀ GOSPEL. A
la Plaça Martí Royo
18.00 · CERCAVILA. Amb Gegants i
Nans d’Altafulla, al so de la música
de Paula Segovia i Joan Belmonte,
de l’Escola Municipal de Música. I
també Bastoners d’Altafulla, Grallers
d’Altafulla, el grup Zizurko Trikitilariak, Grallers de l’Escola de Música,
Castellers d’Altafulla i Diables Petits
d’Altafulla.
19.00 · INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DEL CERCLE
ARTÍSTIC D’ALTAFULLA. A la Pallissa de l’Era del Senyor
19.30 · CONCERT DE GRALLES.
Grallers d’Altafulla, grup Zizurko
Trikitilariak i Grallers de l’Escola de
Música. A les Escales de la Placeta.
22.30 · BLAUMUT EN CONCERT.
Presentació del seu nou disc “Equilibri”. Entrada: 12 € (anticipada) i 15
€ (taquilla). Venda anticipada d’entrades a Infotactile, a www.altafulla.
cat i a l’oficina de Turisme. També a
taquilla mitja hora abans de l’inici del
concert. Organitza: Ajuntament d’Altafulla. Al Casal La Violeta.

Organitza:

DIUMENGE 11 NOVEMBRE · Sant
Martí
0.00 · EMPALMADA POPULAR amb
DISCO MÒBIL. Más&Más Show,
“Menéalo on tour” amb Nacho Lascasas. Organitza: Diables d’Altafulla.
A l’Era de Gatell, Parc del Comunidor.
06.00 · TOC DE MATINADES. Amb
Grallers d’Altafulla i Grallers de l’Escola de Música. Inici: Plaça del Pou.
08.00 · ESMORZAR DE L’ARENGADA. A les Escoles Teresa Manero.
10.30 · PUJADA DEL PILAR PER
LES ESCALES. A la 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. A l’Església de Sant Martí.
12.00 · PROCESSÓ DE SANT
MARTÍ. Amb els Castellers, Diables
Petits, Grallers d’Altafulla i Grallers
de l’Escola de Música, Bastoners i
Gegants.
12.30 · BALLADA DE BASTONS I
SARDANES. Ballada amb els Bastoners i Grallers d’Altafulla. En acabar,
sardanes amb la cobla Principal de
Tarragona. A la Plaça del Pou.

16.00 · LA RIFA DELS DIABLES. EL
JOC DEL QUINTO, amb Jordi Cubillos. Al 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, féu-vos-en un a casa! Amb la
participació 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). A la Plaça del
Pou.
21.30 · CASTELL DE FOCS I FI DE
FESTA. A l’Era de l’Ixart.
DIVENDRES 16 NOVEMBRE
19.00 · DONACIÓ DE QUADRE DE
JOSEP SALA. Al Centre d’Estudis
d’Altafulla.
DISSABTE 17 NOVEMBRE
12.00 · CONCERT D’ARPES. Al
Museu.
19.30 · VII JORNADA DE NOVEL·LA
NEGRA. Amb l’escriptora Marta
Sanz. A la Biblioteca Municipal (a la
nova seu, carrer Vinyet 1, local 2).
20.30 · CONCERT ALTAFUJAZZ. De
Diego Brothers. A la Pallissa de l’Era
del Senyor.
23.00 · GUATEQUE CASTELLER,
música dels ’70, ’80 i ’90 amb el DJ
Ethian Guerrero. A Ca l’Ixart.

Col·laboren:
· Consell Comarcal del Tarragonès
· Patronat de Turisme Costa Daurada
· Associació de Municipis per la Independència
· Viles florides
· TAC 12 TV
· Altafulla Ràdio 107.4 FM

DISSABTE 24 NOVEMBRE
19.00 · PRESENTACIÓ D’ALTAPÈDIA. Al 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.
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
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 Psicologia
Forense, professora de la URV. Al
Centre d’Entitats.

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 novembre. A l’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. Entrega de premis a la
plaça del Pou.
DIJOUS 22 NOVEMBRE
18.30 · CONFERÈNCIA.
“L’historiador, l’escriptor i la
novel·la històrica” per Salvador-J.
Rovira (historiador). A la Biblioteca
Municipal.

DIVENDRES 23 NOVEMBRE
19.00 · DIA MUNDIAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Lectura del
manifest i Performance “Descomposició de la violència de gènere”, pel
grup de Teatre Social “+ A prop”. A
la Plaça del Pou.
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. Al
Casal La Violeta.

EXPOSICIONS
RODA D’ART: Exposició d’obres de
l’arquitecte i artista Aleix Antillach,
del 9 al 25 de novembre. Horari:
dissabtes de 17.30 a 19.30 h i diumenges d’11.30 a 13.30 h al Fòrum,
plaça de l’Església.
EXPOSICIÓ col·lectiva del Cercle
Artístic d’Altafulla. Inauguració dissabte10 de novembre a les 19 h.
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. A la
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.

www.altafulla.cat
@AJALTAFULLA #FMSANTMARTI
facebook.com/ajuntament.altafulla
AJUNTAMENTDALTAFULLA #FMSANTMARTI

