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  Un estiu de rècords  

Altafulla comença a agafar aire. La calor ja dona un respir en al-
gunes nits —altres encara segueixen sent tropicals, el termò-

metre poques vegades es dispara per sobre dels 35 graus. L’estiu 
climatològic es va mig acomiadar quan ho va fer el mes d’agost i, 
encara que la calor segueix aquí, ja no pren amb la força que ho 
ha fet durant aquests darrers tres mesos. Ha estat, literalment, 
un estiu de rècord. De molts rècords. Per les calorades que hem 
tingut, però també per l’assistència de públic als diferents i diver-
sos actes que s’han organitzat des de l’Ajuntament i les entitats 
d’Altafulla. Ja sigui per les ganes que la gent tenia de sortir al carrer 
després de dos anys de pandèmia o per altres motius, la realitat 
és que aquest estiu hem gaudit d’activitats amb molt de públic.

La Fira d’Artesans va arribar gairebé als 30.000 visitants, una 
de les millors xifres registrades fi ns ara en aquest esdeveni-

ment tant singular. Feia temps que no es veien riuades de 
gent passejant per la mostra d’artesania; per cert, una de les 
més populars del país. Però no només la fi ra ha experimentat 
aquesta recuperació prepandèmica. Ho ha fet també el Festi-
val Internacional de Música, que ha omplert de gom a gom les 
nits d’agost a la plaça de l’Església. La Festa de l’Escuma de 
Brises del Mar, la Holi Colours dels Diables, la cercavila d’estiu, 
la Nit de Piano i Poemes, i un llarg etcètera d’actes que han 
recuperat el públic i que la Covid-19 no els ha fet perdre’s pel 
camí. Només per això, val la pena felicitar-los. Sortir al carrer, 
viure les festes d’un poble, no s’ha de perdre mai. I si Altafulla 
té quelcom que la converteix en singular és que un cop acaba 
l’estiu, enganxem amb La Petita, Sant Martí... Perquè Altafulla 
és dinàmica, cultural, activa... I no us perdeu la programació 
que ens presenta la Violeta. Comença a l’octubre! •

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, Pizzeria 
Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises del Mar.

 Descarrega’t el ‘Plaça del Pou’ en pdf! 

https://www.altafulla.cat/serveis/proximitat/butlleti-placa-del-pou
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La Fira d’Artesans d’Altafulla va posar el punt i final 
el passat 21 d’agost amb un nou èxit rotund des 
de diversos vessants. D’una banda per l’elevada 

afluència de visitants, i de l’altra per la normalitat amb 
què es va celebrar l’esdeveniment. I és que durant qua-
tre dies, del 18 al 21 d’agost, gairebé 30.000 persones 
van gaudir d’una mostra que enguany recuperava la 
seva essència, amb una programació completa des-
prés de dues edicions marcades per la pandèmia.

Les Eres, darrera el Castell, i el Parc del Comunidor 
van fer les delícies d’un públic familiar que va marxar 
de la vila satisfet per l’àmplia oferta que va trobar a Al-
tafulla. La zona infantil, la part gastronòmica, les para-
des, els concerts, les mostres d’oficis i la participació 
de les entitats van ser molt ben valorades per part dels 
assistents, que van posar molt bons qualificatius a 
l’organització. De fet, l’única nota discordant van ser les 
inclemències meteorològiques que es van donar durant 
les dues primeres hores del dia de la inauguració, una 

jornada força ventosa i amb algunes estones de pluja.
Amb tot, el dia de l’arrencada va ser un dels que 

més gent va registrar, juntament amb el dissabte i el 
diumenge. Així ho va assegurar el regidor de Turisme 
d’Altafulla, Jaume Sánchez, que va explicar que “totes 
les propostes han funcionat com s’esperava i sense 
excepció”. A més, Sánchez també va reconèixer que 
les xifres que s’han aconseguit enguany eren les habi-
tuals abans de la crisi sanitària, i que fins i tot “hi ha ha-
gut un repunt que obeeix al desig de la gent de gaudir 
d’aquesta mena de cites”.

El 2023, any dEl 25è anivErsari

Per la seva banda, el Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla 
va celebrar les bones impressions que va deixar la 24a 
edició del certamen. El seu coordinador, Diego Spa-
no, va expressar que “la fira segueix ben viva malgrat 

vinguem d’una època convulsa i en què moltes coses 
s’han perdut pel camí”. I de fet, Spano va manifestar 
que “un cop complerts tots els pronòstics s’han d’en-
dreçar les idees i començar a pensar de cara als 25 
anys del 2023”.

La 24a Fira d’Artesans d’Altafulla va albergar un 
total de 120 parades de tot tipus provinents d’arreu de 
l’Estat, una mostra d’oficis antics amb el ferrer, el pi-
capedrer, el fuster, el vidrier i el sarroner. La programa-
ció també va comptar amb la participació i implicació 
de les entitats del municipi així com un assaig obert de 
la colla de Bastoners i Bastoneres d’Altafulla. Enguany 
es va recuperar la zona d’artesania infantil, amb jocs, 
rondallaires i una granja, i també es va establir un punt 
gastronòmic amb ofertes variades. I entre altres actes, 
van tornar els concerts, que en aquesta ocasió van 
ser a càrrec dels grups Somos Con-Tacto Dúo, The 
Dyego Brothers, Sal 150 i Barboots. / Fotos: E.V. / 
Ajuntament •

Unes 30.000 persones gaudeixen de la 24a Fira d’artesans

la nova marca ‘altaFUlla, on s’inspira El talEnt’ vEUrà la llUm aqUEst darrEr trimEstrE

L’Ajuntament d’Altafulla comptarà molt aviat amb 
una nova marca de promoció, amb el lema ‘Altafu-
lla, on s’inspira el talent’, que entre d’altres accions, 
publicarà una pàgina web dedicada exclusivament a 
l’apartat turístic i de serveis de la vila. Una eina digi-
tal independent, en la qual es pretén centralitzar tota 
la informació referent a un dels vessants més impor-

tants, i principal motor econòmic del municipi. Tot, a 
través d’un disseny adaptat a la temàtica en qüestió 
i amb personalitat pròpia, intuïtiu i fàcil de consultar 
per descobrir els encants de la vila, els comerços i la 
seva gent.

El regidor de Comerç i Turisme, Jaume Sánchez, ha 
explicat que “la web està pràcticament acabada”. La 

nova pàgina web, amb domini ‘visitaltafulla.cat’, està 
impulsada des de l’Ajuntament d’Altafulla i la Cambra 
de Comerç de Tarragona, i compta amb el suport de 
l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Al-
tafulla (ATECA) on les empreses i els comerços hi tin-
dran un rol destacat. •

 Breus
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la policia local d’altafulla ja compta amb la plantilla completa

El passat 8 d’agost, l’Ajuntament 
d’Altafulla va donar la benvinguda 
als nous agents que es van incor-

porar recentment a la Policia Local de la 
vila. En un acte celebrat a la sala de plens, 
l’alcaldessa, Montse Castellarnau, acom-
panyada del sergent del cos, Jordi Gil, van 
rebre la desena de policies que a partir 
d’ara s’afegeixen a la comissaria local en 
el marc de l’ampliació de la plantilla, a més 
dels reforços habituals que s’han fet a 
l’estiu. S’ha passat dels 12 efectius que hi 
havia fins ara als 24, amb 23 agents i una 
secretària administrativa de l’àrea.

Aquests reforços són fruit de la con-
vocatòria amb caràcter d’urgència que 
l’Ajuntament va impulsar per crear una 
borsa de treball d’agents interins 
de la policia. D’aquí han sortit quatre 
agents que cobreixen les baixes que 
s’han originat en els darrers mesos, tres 
policies de reforç per a la temporada de 
l’estiu, que romandran tres mesos a la 

comissaria altafullenca, i tres agents més 
que s’han format a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC).

Montse Castellarnau va explicar que 
d’aquesta manera la policia local 
“queda coberta” i amb l’estabilitat 
“desitjada”, i va recordar que també es 
va crear una borsa de treball per cobrir 
baixes quan sigui necessari. L’alcaldes-
sa va demanar als nous agents que es 
mostrin “propers, amables i empàtics 
amb la ciutadania, com correspon a 
un municipi com altafulla, en què la 
proximitat és bàsica”.

Per la seva banda, Jordi Gil va desta-
car que amb la plantilla completa es po-
drà “donar un millor servei a la ciuta-
dania”, i que “els agents que han fet un 
esforç afegit fins ara, puguin gaudir de 
les seves vacances”. El sergent, a més, 
va assegurar que el nombre de policies 
que hi ha ara, i que corresponen a un 
municipi de les característiques d’Altafu-

lla, seguirà sent el mateix fins i tot quan la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Torredembarra, que ha de donar servei 
al Baix Gaià, entri en funcionament.

Quant al desenvolupament de l’estiu, 
Gil va afegir que el nombre d’incidents a 
Altafulla és l’habitual d’aquesta època de 
l’any per l’increment de població que hi 

ha a la vila, i que les dades “no surten dels 
paràmetres”. L’alcaldessa Castellarnau va 
remarcar que els fets on hi ha més rein-
cidència tenen a veure amb salts al mar 
des de les roques, així com el soroll que 
es genera a la via pública i que contrasta 
amb la tranquil·litat del veïnat i la gent que 
busca descansar. / Foto: E.V. •

sE sotmEt a consUlta púBlica la 
modiFicació pUntUal dEl poUm En l’àmBit 
paU 10 “la caBana”
El passat 7 de setembre va sortir publicat al Portal 
de Transparència de l’Ajuntament d’Altafulla l’anunci 
de consulta prèvia de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àm-
bit PAU 10 “La Cabana”. El motiu principal d’aquesta 
modificació és ajustar els paràmetres edificatoris que 
van quedar desequilibrats a partir de la incorporació 
de l’immoble conegut com Xalet de la Creu a l’inven-
tari de patrimoni arquitectònic, a través de la modi-
ficació puntual del POUM aprovada definitivament 
el 18 de setembre del 2008. La protecció d’aquest 
immoble durant la tramitació de la gestió urbanística 
del polígon va donar com a resultat la impossibilitat 
de materialitzar els aprofitaments en alguna de les 
parcel·les resultants. Per resoldre aquest desequili-
bri, es va proposar modificar la qualificació del Xalet 
de la Creu, consolidant el sostre existent i transferint 
els drets de sostre excedents al terreny confrontant. 

El seu àmbit queda delimitat per la carretera N-340, 
el carrer de l’Alcalde Pijuan i el terme municipal de 
Tarragona. D’aquesta manera, la superfície total del 
polígon és de 24.530 m². El sòl i el sostre total resul-
tant es dividirà el 80% privat i el 20% públic. L’edifi-
cabilitat neta serà de 0,60 m2/m2. Això donarà lloc a 
10.085,48 m2 de sostre, dividits en 8.068,38 m2 de 
sostre edificable d’aprofitament privat, i 2.017,10 m2 
de sostre edificable d’aprofitament públic. La cessió 
a l’Ajuntament es produirà neta de càrregues i gra-
vàmens i dels costos d’urbanització del sector. El sòl 
privat resultant es qualifica com a zona de blocs aï-
llats en una superfície neta de sòl de 11.206,06 m2, 
i en una altra, de 5.603,07 m2. També es preveu la 
qualificació d’un espai de zona verda d’una superfície 
de 657,39 m². Es permetran els habitatges unifamili-
ars i plurifamiliars amb soterrani, planta baixa i una 
primera planta, així com usos de caràcter comercial, 
d’oficines i serveis, assistencial, i hostaler, entre d’al-
tres. El termini per presentar suggeriments o al·lega-
cions és finalitzarà el 28 de setembre inclòs.

sUrt a licitació El contractE dE 
sUBministramEnt i instal·lació dE 
l’EqUipamEnt Escènic pEl casal la violEta 
En els propers dies, es donarà a conèixer l’empresa 
adjudicatària del contracte administratiu mixt de sub-
ministrament i instal·lació de l’equipament escènic per 
a la realització d’activitats pròpies al Casal la Violeta, 
després que el termini per presentar les ofertes finalit-
zés el passat 29 d’agost. L’objecte de la contractació 
és el subministrament i la instal·lació de l’equipament 
escènic amb estructures de suport, barres de projec-
tors a l’interior de l’escenari, truss motoritzat per als 
projectors frontals, suports fixos per tot el vestuari es-
cènic, suports per penjar escenografies fixes, cortina 
americana amb carril, bambolines i cametes, teló de 
fons fix, equipament elèctric de l’escenari, projectors 
escènics, elements de control llum a l’escenari, siste-
ma d’àudio i imatge, microfonia, accessoris per esce-
nari, cablejat i instal·lació. La durada del contracte és 
de dos mesos i quinze dies, i el pressupost de licitació 
s’ha estimat en 113.974,66 euros amb l’IVA inclòs. • 

 Breus
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Embrutar menys entre totes i tots ens ajudarà 
a tenir ALTAFULLA NETA.

Coses senzilles que tu i jo podem fer:
- RECICLAR i llençar cada bossa de brossa a 

DINS del contenidor que li correspon.
- Les PAPERERES són per a petites deixalles, 

no les fem servir per llençar-hi bosses de 
brossa.

-  Millor NO FUMAR. És més saludable, si no ens 
hi podem estar, almenys, llencem les burilles 
a les papereres o contenidors corresponents. 
El mateix podem fer amb xicles, pipes,…

-  Els nostres animals de companyia han de 
fer les seves necessitats, però després cal 
RECOLLIR-LES i DEIXAR-LES al contenidor 
corresponent.

*L’ajuntament disposa d’un servei de recollida 
de voluminosos, UN COP a la setmana a l’estiu. 
Contacta amb nosaltres trucant al 977650008 o 

envia un correu electrònic a 
recepcio@altafulla.altanet.org.

*També teniu l’opció de la deixalleria de 
Torredembarra oberta de dimarts a dissabte de 10 a 

13 h. i de 15 a 18 , i el diumenge de 10 a 15 h.

Volem una platja saludable, una platja SENSE FUM 
i lliure de burilles.

avancen les obres per fer arribar aigua de l’Ebre a Brises del mar

Després que l’empresa adjudica-
tària del contracte, Agrotecnica 
Del Segria SL, fes el replanteig 

de l’obra i s’aprovisionés durant el mes 
d’agost de tot el material necessari per 
fer possible la interconnexió del dipòsit 
de Sant Antoni amb el de Brises del Mar, 
el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
continua aquest setembre realitzant ca-
tes per tal de comprovar l’estat actu-
al de la xarxa tenint en compte el futur 
pas de la nova canonada cap a Brises.

Durant el mes d’agost, la ciutadania 
ha pogut veure el gran desplegament 

de tubs que hi ha a l’entorn de l’Ermita 
de Sant Antoni i la urbanització. Ara ma-
teix, els treballs consisteixen en soldar 
aquests tubs per connectar-los en-
tre sí i formar una xarxa de subministra-
ment d’aigua potable connectada al CAT 
que discorrerà pel subsòl en una distàn-
cia de més de tres quilòmetres, com ha 
concretat la regidora d’Urbanisme, Mari-
sa Méndez-Vigo.

La inversió fi nal dels treballs és de 
415.933,20 euros amb l’iva inclòs, 
després que el pressupost inicial aug-
mentés un 20% per l’encariment dels 

materials, tal com estableix el Reial de-
cret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual 
des del govern de l’Estat es van adoptar 
mesures urgents en el marc del Pla Na-
cional de resposta a les conseqüències 
econòmiques i socials de la invasió russa 
d’Ucraïna.

Aquesta millora per al veïnat suposa-
rà que la urbanització rebi aigua del CAT 
i deixi de subministrar-se amb l’aigua del 
pou de Brises del Mar. Així es millorarà 
especialment el gust de l’aigua de boca, 
que segons l’època de l’any pot presen-
tar un sabor no gaire agradable. Una si-
tuació que es dona per la salinització del 
pou, sobretot a l’estiu, d’una banda per 
la sequera i de l’altra pels increments de 
consum d’aigua.

Una vegada s’hagin dut a terme totes 
les cates necessàries per part del CAT, i 
un cop soldats tots els trams de canona-
da, es començaran a fer les rases que 
han de permetre instal·lar aquest 
llarg tub d’impulsió de 3.507 metres 
de llargada des del dipòsit de Sant An-
toni fi ns al de Brises del Mar. Al mateix 
temps, es col·locarà un grup d’impulsió 
format per dues bombes multicel·lulars 
verticals de 3 KW de potència cadascu-
na amb variador de freqüència. 

La canonada, de 3,5 km, discorrerà 
soterrada per camins municipals i per 
terrenys particulars fi ns arribar a la paret 

exterior del dipòsit de Brises, per tal que 
després pugui connectar-se a dintre. De 
fet, aquests més de tres quilòmetres i 
mig de tub passaran pel subsòl de vies 
com la carretera N-340, la comarcal TP-
214, l’autopista AP-7 i l’antiga via fèrria 
Reus-Roda de Berà. 

Peu de Foto: Trams de canonades 
a l’entorn de l’Ermita de Sant Antoni. / 
Ajuntament 

a l’EspEra dE comEnÇar El 
noU accés a BrisEs dEl mar
Les obres per construir la rotonda d’ac-
cés a Brises del Mar podrien començar 
a l’octubre, segons va assegurar la regi-
dora d’Urbanisme i Via Pública, Marisa 
Méndez Vigo. El primer pas previ a l’inici 
de les obres és que es registrin al no-
tari els dos terrenys que els treballadors 
de carreteres necessiten per operar en 
el procés de construcció de la rotonda, 
i que podrien estar llestos a mitjans de 
setembre. La millora de l’accés a Brises 
del Mar és una de les reivindicacions his-
tòriques del veïnat. Fa anys que alerten 
de les males condicions de l’únic punt 
d’entrada i sortida de la urbanització, so-
bretot pel que fa a la manca de visibilitat 
a causa de la vegetació, i al risc al qual 
estan sotmesos pels vehicles que circu-
len amb més velocitat de la que permet 
el vial. •

autoritzen l’ampliació de terrasses 
sobre el passeig als establiments 

de Botigues de mar

Els establiments del sector de 
l’hostaleria que hi ha a Botigues 

de Mar han pogut ampliar les seves 
terrasses sobre el mateix passeig. La 
decisió va ser presa per l’Ajuntament 
d’Altafulla, amb l’autorització de Cos-
tes de la Generalitat, després que als 
negocis se’ls requerís que enretires-
sin les plataformes pertinents de da-
munt la sorra. Una demanda que el 
consistori va haver de fer a mitjans 
d’estiu, a petició del departament de 
Territori, en no complir-se la distància 
mínima de sis metres que hi ha d’ha-
ver entre les tarimes i el mar com a 
conseqüència dels temporals.

La regidora d’Urbanisme i Via 
Pública, Marisa Méndez-Vigo, va as-
segurar que la mesura vol “facilitar 
l’activitat dels restauradors” a 
la vegada que “es preserven els 
usos ciutadans del passeig ma-
rítim”. I és en aquest marc que els 
negocis només poden augmentar 
l’espai equivalent a un 40% de les 
plataformes que abans tenien ins-
tal·lades a la platja fi ns que acabi la 
temporada pels volts de Tots Sants, 
al novembre. D’aquesta manera, es 
permet incrementar la superfície de 

les terrasses sobre el passeig en 
equilibri amb la funció urbana de 
l’espai.

Méndez-Vigo també va explicar 
que els establiments no poden tenir 
elements davant la façana i tampoc 
para-sols o mobiliari a l’espai que no 
els pertoqui. El consistori, a més, ja 
va avançar que els serveis tècnics i 
la Policia Local vetllaran pel compli-
ment d’aquesta normativa que s’ha 
qualifi cat d’ “excepcional” en el que 
preveu el Pla d’Usos vigent. Per tal 
de resoldre l’anomalia, la regidora 
d’Urbanisme també va destacar que 
als restauradors se’ls cobrarà l’im-
post establert per l’Ordenança Fiscal 
d’Ocupació de Via Pública adequat a 
l’activitat que hagin arribat a prestar.

L’Ajuntament d’Altafulla i Costes 
es reuniran a fi nals de setembre, 
quan ja hagi acabat la temporada 
d’estiu, per tal de tractar diverses 
qüestions sobre la platja del munici-
pi. Sobre la taula hi haurà el reforç 
del passeig marítim així com la ma-
nera d’encarar la temporada vinent, 
amb la mirada posada al futur, tant a 
curt com a mitjà termini. •

Trams de canonades a l’entorn de l’Ermita de Sant Anton / Foto: Ajuntament
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‘objectiu paki’, el talent show de les televisions locals busca 
joves que representin a altafulla

El passat 5 de setembre es van 
obrir les inscripcions per a la 3a 
edició ‘Objectiu Paki’, el primer  

talent show en català per a joves de les 
televisions locals com TAC 12. La ins-
cripció es pot formalitzar a https://
rtvc.cat/op fins el 30 de setembre. Si 
ets jove, t’agrada cantar i tens talent, 
apunta’t al càsting representant a 
altafulla. Es busquen joves d’entre 13 
i 20 anys amb ganes de pujar dalt d’un 
escenari i demostrar la seva passió per 
la música. 

El projecte, arriba amb un format in-
novador, produït per RTVCardedeu i La 
Xarxa. TAC 12, la televisió pública del 
Camp de Tarragona, és una de les tren-
ta-cinc televisions locals que participen 
en el projecte. Els càstings s’organitza-
ran arreu de Catalunya i Morella (País 
Valencià) entre l’1 d’octubre i el 17 de 
novembre, també en línia. Així s’escolli-
rà els membres que representaran cada 
canal, en un concurs en què competiran 
entre si per trobar la millor veu jove.

D’aquesta fase, en sortiran 40 can-
didats, abanderats dels seus municipis 
o comarques, que lluitaran per arribar a 
ser un dels 10 finalistes que participaran 
a les formacions d’OP3 i seran els pro-
tagonistes de les gales que les televisi-

ons locals emetran en directe el primer 
trimestre de 2023.

La persona guanyadora rebrà com 
a premi l’enregistrament de tres 

singles en estudi de so professio-
nal designat per Crea Music, així com 
la difusió i promoció per part de 
crea music d’aquest primer single a 

través de Xarxes Socials, plataformes 
digitals i l’enviament a emissores de rà-
dio. / Foto: TV Cardedeu. •
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El 35è Festival internacional de música assoleix una de les 
millors entrades de la darreres edicions

El 35è Festival Internacional de Música d’Alta-
fulla va finalitzar el passat 24 d’agost amb el 
darrer dels set concerts programats per l’or-

ganització ‘Soñando a Piazzolla’, que van oferir la 
violinista Olvido Lanza i el pianista Juan Esteban 
Cuacci. La cita va ser un èxit, un més, d’una de 
les edicions “en les quals hi ha hagut més partici-
pació de públic en tots els concerts”, va assegurar 
el regidor de Cultura, Hèctor López Bofill. De fet, 
el codirector artístic del festival, Albert Sardà, va 
explicar que l’èxit d’enguany és degut a la varietat 
de propostes del programa i a la inclusió d’obres 
del segle XX; al mateix temps que va reconèixer 
que “el repte d’enguany era difícil després del què 
ha passat amb la Covid-19”.

El festival ha tingut una mitjana d’entrada de 
200 persones, assolint la xifra dels 1.400 assis-
tents en els set concerts que oferia la programa-
ció dirigida per Claudi Arimany i Albert Sardà. El 
marc incomparable de la Vila Closa i l’acústica de 
la plaça de l’Església han estat dos punts clau que 
més han valorat tant artistes com públic assistent. 
Precisament, els últims artistes en actuar en el FIM, 
Olvido Lanza i Juan Esteban Cuacci, ho van valorar 
en aquest sentit. L’argentí Esteban Cuacci va que-
dar “meravellat” de l’escenari de la plaça de l’Es-
glésia, i va reconèixer que “ha estat un honor actu-
ar a Altafulla, lloc que ja coneixia, i especialment pel 
fet de tornar a Catalunya”, lloc d’origen dels seus 
avis abans de marxar a l’Argentina, va sentenciar. / 
Fotos: E.V. / Ajuntament •
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primeres espases de l’escena catalana i propostes del nostre territori amb la qualitat com a denominador comú

El Casal-Auditori la Violeta començarà aquest octubre la pro-
gramació dels espectacles que es podran veure fins a finals 
d’any. Tal com es va presentar a finals de juliol, s’ha preparat 

una oferta d’espectacles que combina primeres espases de l’es-
cena catalana com propostes del nostre territori més proper amb 
un denominador comú: la qualitat.

La Violeta està a punt d’esdevenir referent cultural del Baix 
Gaià i no defuig d’aquesta responsabilitat acostant espectacles 
amb una molt bona acollida per part del públic que ja ha tingut 

l’ocasió de gaudir-ne en les seves gires. Es pretén així que la cultu-
ra sigui protagonista d’aquest territori i que tots els seus habitants 
en puguin gaudir sense haver de fer grans desplaçaments. 

Des de principis d’agost que les entrades ja es poden adqui-
rir amb la plataforma web https://lavioleta.sacatuentrada.es a 
preus entre 10 i 20€, i algun espectacle d’accés lliure. Les entra-
des per als espectacles d’aquest darrer trimestre d’any es posen a 
la venda en funció de la data de celebració corresponent.
la proGramació d’octUBrE a dEsEmBrE

S’estrena la programació amb el concert de Maria Arnal i Marcel 
Bagés el dia 1 d’octubre. Un espectacle íntim, amb una proposta 
única gairebé per escollits. El seguirà el dia 8 d’octubre el concert 
de Carles Cases, qui va ser director musical de Lluís Llach i amb 
qui va oferir vuit-cents concerts. I com a darrer espectacle d’oc-
tubre, l’obra de teatre Ovelles, de Carmen Marfà i Yago Alonso, 
amb els actors Gemma Martínez, Biel Duran i Albert Triola com a 
protagonistes. Una trepidant comèdia carregada d’emoció i sor-
presa de la Sala Flyhard. 

concErt dE maria arnal i marcEl BaGés
Dos anys i mig després de tancar la gira de 45 cerebros y 1 corazón (2017), Maria Arnal i Marcel Bagés estrenen el seu nou 
àlbum, CLAMOR. Editat en format físic (CD i vinil) i digital, el segon disc del duo establert a Barcelona encongeix el cor: pop 
mutant als límits de l’emoció que parla de la nostra infinita capacitat de transformació per afrontar els reptes d’un planeta 
—d’un futur— en crisi.
1 d’octubre de 2022 a les 20:00 hores · preu: 20 €

octUBrE 2022

carlEs casEs · piano sol
Ambos Mundos és un passeig per l’essència de la trajectòria musical de Carles Cases. Un concert centrat en les músiques 
que ha compost per a pel·lícules amb una pinzellada de peces d’altres autors passades pel seu sedàs.
Un recital de proximitat en el que Cases, a banda de les composicions pròpies, fa un viatge als orígens i recupera cançons 
de Lluís Llach, de qui fou director musical a la dècada dels 80 i amb qui va oferir vuit-cents concerts. Un viatge musical inti-
mista i emocional a l’univers Cases.
8 d’octubre a les 19:30 hores · preu: 10 €

“ovEllEs” dE carmEn marFà i yaGo alonso
Què faries si heretessis un remat de 512 ovelles a un poble allunyat de tota civilització urbana. ‘Ovelles’ és una aplaudidíssima 
comèdia escrita i dirigida per Carmen Marfà i Yago Alonso.

Gemma Martínez, Biel Duran y Albert Triola interpreten a tres germans de Barcelona que es troben per decidir què fan 
amb aquesta insòlita herència. Però aviat s’adonaran que el que semblava un regal caigut del cel pot capgirar la seva realitat. 
Aferrats a unes vides que no els satisfan, s’enfrontaran a una decisió que posarà a prova la seva relació de germans.
22 d’octubre a les 20:00 hores · preu: 17 €

“Divertida, brillant, àgil i amb interpretacions formida-
bles”

imma Fernández - El Periódico

“L’obra viatja més enllà del conflicte familiar. Ovelles se 
surt del motlle i se’ns apropa. Una bona comèdia”

andreu Gomila - Timeout

“Trepidant comèdia carregada d’emoció i sorpresa. Amb 
un cinisme excels al costat d’una sensibilitat notable. 

Molt recomanable!”
Jordi Bordes – El Punt Avui

novEmBrE 2022
coral santa rosalia dE torrEdEmBarra · viaGGio in italia

Tànit Bono (Mezzosoprano), Carles 
Prat (Tenor), Joan Maria Vidal (Actor), 
Jordi Soler (piano), Natàlia Casasús i 
Jordi Boltà (Direcció).

Un grup de turistes catalans viat-
gen a Itàlia a través de la música de 
Rossini, Donizettii Mozart. Acompa-
nyats al piano per Jordi Soler, viuran 
una bonica història d’amor on el gelat 
italià tot ho cura.

13 de novembre de 2022 a les 18:00 hores · preu: 20 €

trampEs dE Zorros dE Joan maria vidal

L’actor i dramaturg baixgaianenc Joan Maria Vidal pujarà a l’escenari 
de la Violeta per presentar a casa seva, una nova obra que ell mateix 
ha escrit: Trampes de zorros. 

Aquesta és la historia d’un escriptor es retira a un refugi enmig de 
la muntanya per acabar el seu següent llibre. Tot i haver quedat aïllat 
per una forta nevada, contra tota lògica, s’adona que no està sol; 

comparteix el refugi amb 4 persones més, que no pot veure i que una d’elles els vol matar. 
Per resoldre aquest misteri haurà d’entendre qui l’està sabotejant i, d’aquesta manera, 
poder escapar de la trampa

‘Trampes de zorros’ es tracta d’un thriller amb tocs d’humor, que suposa un repte d’in-
terpretació per Vidal, qui actua com a únic actor dalt l’escenari, dirigit per Mònica Pérez.

5 de novembre de 2022 a les 20:00 hores · preu: 10 €

llarG dinar dE nadal dE ThOrNTON WILDEr amB BrUna cUsi
Premi Butaca 2015 Millor espectacle de petit format
El llarg dinar de Nadal és un espectacle que proposa un joc teatral singular. Un fantàstic text que juga de manera molt particular amb el pas 
del temps. Amb un original mecanisme de concentració i acceleració, l’espectador veurà com passen per davant dels seus ulls quatre gene-
racions d’una mateixa família, a través de 90 dinars de Nadal, en poc més de 60 minuts de funció i sense cap tall.

A cavall entre drama i comèdia, El llarg dinar de Nadal és una reflexió sobre la vida i la mort, la família, i la tragèdia eterna i quotidiana del 
pas del temps.

24 de novembre de 2022 a les 19:00 hores · preu: 17 €
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primeres espases de l’escena catalana i propostes del nostre territori amb la qualitat com a denominador comú
Al novembre és protagonista el Baix Gaià: el dia 5 és el torn 

de Trampes de Zorros de l’actor i dramaturg del Baix Gaià, Joan 
Maria Vidal, i el dia 13, el concert Viaggio in Italia de la Coral 
Santa Rosalia de Torredembarra. Finalment, el dijous 24 un espec-
tacle a cavall entre drama i comèdia, El Llarg dinar de Nadal de 
Thornton Wilder amb Bruna Cusi, premi Butaca 2015 com a millor 
espectacle de petit format, és una reflexió sobre la vida i la mort, la 
família, i la tragèdia eterna i quotidiana del pas del temps.

I arribem al desembre amb 5 propostes que no us deixaran in-

diferents: el dia 3 una nit de blues del bo, amb Agustí Mas Blues 
Explosion & Kitflus, teclista de Serrat, com a convidat de luxe 
+ Silver Bluesers. El dia 9 de desembre ens visita Jose Corbacho 
amb la seva obra Ante todo mucha calma, on es mostra molt 
més lliure, irreverent i gamberro que mai. Vuitanta minuts d’espec-
tacle en què el principal objectiu és fer riure el públic sense parar. 
El dia 10 és el torn de l’espectacle més destinat als infants i a les 
famílies amb l’obra de teatre Alícia al país de les meravelles (o 
dels mòbils), de Marta Buchaca. 

Una comèdia musical sobre l’ús coherent del mòbil entre els 
nens i les nenes basada en una versió lliure del clàssic de Lewis 
Carroll. I el dia 17 un concert que necessita poques presentacions, 
ens arriba Joan Miquel Oliver amb una col·lecció cançons on 
píxels congelats s’alternen amb imatges pertorbadores i la melan-
colia més elegant. Tancarà la programació el Concert de Nadal 
de l’Escola de música d’altafulla que després de la pandèmia 
reprèn aquest concert tant emotiu per a les famílies. •

nit dE BlUEs amB: aGUstí mas BlUEs Explosion & KitFlUs + silvEr BlUEsErs
Una nit de Blues del bo! Amb Agustí Mas Blues Explosion com a plat fort amb convidats de luxe com el teclista de Serrat 
Josep Mas “Kitflus”, Jordi Blanch al saxo tenor; i Arnau Alonso, segon bateria. Gaudirem d’un escenari amb vuit músics i una 
gran posada en escena amb dues bateries.

Una immillorable oportunitat per fer una re-visita a alguns dels grans clàssics del Blues i Blues Rock a través de temes 
propis i d’algunes versions d’artistes que els han inspirat com B.B. King, Freddie King, Albert King, Albert Collins, Jimi Hen-
drix, Jeff Beck, Eric Clapton, Allman Brothers, Tedeschi Trucks Band.

Abans, tindrem els Silver Bluesers com a teloners per començar a escalfar l’ambient.
3 de desembre de 2022 a les 19:30 hores · preu: 15 €

dEsEmBrE 2022

antE todo mUcha calma! amB JosE corBacho

Després d’uns quants anys de carrera en teatre, cinema i televisió, com a actor, guionista, director, 
presentador, Jose Corbacho es mostra a ‘Ante todo mucha calma’ molt més lliure, irreverent i gam-
berro que mai. Vuitanta minuts d’espectacle en què el principal objectiu és fer riure el públic sense 
parar.

Aquesta vegada, li ve de gust estar sol. Perquè com li va dir una vegada Pepe Rubianes, “Haces lo 
que quieres, dices lo que te da la gana y no rindes cuentas a nadie”.

Corbacho ens avança que “A mi sobretot, m’agrada riure’m de mi mateix… És molt terapèutic i m’es-
talvio uns calerons, perquè en lloc d’anar al sofà d’un psicòleg, vaig a l’escenari . I així de pas després 
de riure’m de mi mateix, puc riure del món en general.

Encara que sobretot el que vull és que vostès riguin. I Molt. Perquè si no riuen, això no tindrà ni pu-
nyetera gràcia.”

9 de desembre de 2022 a les 19:30 hores · preu: 15 €

alicia al país dE lEs mEravEllEs, dE marta BUchaca

Un espectacle per nens i famílies
El dia que l’Alícia fa deu anys, li regalen el primer mòbil. El conill blanc, però, l’hi roba i ella haurà de recórrer el país de les meravelles fins arri-
bar al palau dels mòbils per recuperar-lo. Ho aconseguirà? Amb aquest viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com fins ara, que enganxada 
al mòbil es perd el valor de la comunicació amb les persones que l’envolten.

Comèdia musical sobre l’ús coherent del mòbil entre els infants basada en una versió lliure del clàssic de Lewis Carroll. Un muntatge 
rabiosament contemporani que integra un sorprenent llenguatge audiovisual per parlar de tu a tu amb les noves generacions. Alícia convida 
a reflexionar al voltant dels canvis comunicatius que genera la tecnologia en les famílies.

“Sospito que aquesta Alícia és un dels millors espec-
tacles familiars que he vist aquesta temporada, i que la 

meva filla pensa el mateix” 
víctor Girals de Recomana.cat

“Transmet valors i és actual i divertida, i com a revisió d’un 
clàssic també permet treballar l’obra de L. Carroll amb els 

nens més grans” 
sara sánchez, mestra de primària

“Em va semblar una funció molt moderna, actual, dinàmi-
ca, entretinguda, amb ritme i sentit de l’humor. Les projec-
cions a l’escenari fan que encara sigui més llaminera a ulls 

dels nens i nenes” 
Antoni Martorell, mestre de primària

10 de desembre de 2022 a les 18:00 hores · preu: 10 €

concErt Escola dE música

L’escola de Música torna a oferir el 
tradicional Concert de Nadal que cada 
curs prepara amb les agrupacions ins-
trumentals de l’Escola: Orquestra Pi-
zzicato, Orquestra Crescendo, Com-
bo Joves i Combo Adults. Es podran 
escoltar les nadales que el director de 
cada agrupació prepara amb els seus 
alumnes.

20 de desembre de 2022 a les 18:00 hores · Preu: Gratuït fins a omplir 
aforament

concErt: Joan miqUEl olivEr

Si les cançons de Joan Miquel Oliver per a Antònia Font ja 
havien marcat un remarcable punt d’inflexió en la crònica de 
la música en català dels inicis de segle, ara l’autor sentia la 
necessitat d’afirmar-se en primera persona amb una col·lec-
ció cançons on píxels congelats s’alternen amb imatges per-
torbadores i la melancolia més elegant. Un cançoner que ens 
ofereix vistes privilegiades del retrovisor del gran Emerson Fi-
tipaldi, saltant des d’una foguera marciana instrumental a un 
so tan efímer com feliç.

17 de desembre de 2022 a les 20:00 hores · preu: 17 €
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agraïment a les escoles
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

Comença el curs 2022-2023 i des de 
la regidoria d’ensenyament volem 
aprofitar l’ocasió per agrair al personal 
docent i administratiu de les escoles 
del municipi el seu compromís i el seu 
esforç per oferir la millor educació per 

als nostres infants. Aquest agraïment és extensiu també 
a les professionals de les escoles bressol que acompa-
nyen els nens i les nenes en una etapa decisiva del 
desenvolupament humà. Afortunadament, en el curs de 
preescolar dos, enguany estrenem una etapa íntegra-
ment finançada des de la Generalitat. Malgrat aquesta 
mesura positiva a la preescolar, però, cal posar de mani-
fest les distorsions que ha causat la decisió de la conse-

lleria d’ensenyament d’avançar l’inici del curs al 5 de se-
tembre a les escoles de primària i al 7 de setembre als 
instituts, cosa que encara reforça més la necessitat 
d’agrair al personal educatiu l’increment de treball que 
aquesta mesura comporta. Al nostre parer l’adopció 
d’aquest avançament ha estat un error. Aquest canvi en 
el calendari no ha comptat amb el consens de la comu-
nitat educativa. De fet, ha despertat una oposició radical 
que s’ha manifestat en diverses jornades de vaga a les 
quals s’hi sumaran noves mobilitzacions. 

¡Aquesta reacció és tan previsible com perfectament 
justificada si considerem que el sector ja es trobava amb 
molta tensió després de dos anys de pandèmia, de la 
limitació de recursos, de la inestabilitat laboral i de la ne-

cessitat de cobrir bona part de l’activitat formativa a base 
de voluntarisme. A aquestes deficiències del sistema hi 
hem d’afegir l’ofensiva contra la immersió lingüística ar-
ticulada des de l’aparell de l’estat amb la pretensió de 
rebentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats en el 
nostre país. Malgrat l’intent de forjar un consens a les ins-
titucions per combatre aquesta agressió, el contenciós 
encara és lluny de resoldre’s. En la mesura de les nostres 
possibilitats i competències, doncs, des de la regidoria 
d’ensenyament provarem d’estar al costat de les neces-
sitats i de les reivindicacions del col·lectiu i a mantenir 
el nivell d’excel·lència de les nostres escoles per a que 
continuïn essent un referent al territori. •

soc treballadora, no oradora
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

De cara al funcionament del Plens 
d’aquest setembre fins a maig, demano 
que sobretot s’escurcin. Que hauríem 
de procurar que s’ajustessin a les dues 
hores: de 8 a 10 h. Segur que es dema-

nar massa en un tram tan preelectoral, però sobretot per-
què tenim alguns oradors que juguen al ping-pong de les 
rèpliques i contrarèpliques, volen ser l’últim que té la pa-
raula. Estic pensant, per alfabètic, en els meus companys 
de Ple Francesc Farré, Héctor López Bofill i Jordi Molinera. 

La manera d’acabar amb el joc és molt fàcil: un sol torn de 
paraula argumentant i dient què votarem; evidentment, si 
cal, preguntar abans per aclarir el punt de l’ordre del dia. 
Jo com que soc treballadora abans que oradora, m’agra-
da anar per feina i fer-me el mínim protagonista. En el torn 
d’acords del Ple caldria  fer servir la magnífica pantalla de 
què disposem: sobretot, quan a provem xifres. 

També votem les famoses mocions. Reclamo que no-
més siguin de tema municipal; prou de convertir el Ple en 
el Parlament o el Congrés, perquè votem el que només 

poden acordar ells. Per una estona, els d’aquesta mena 
de mocions es deuen sentir de més categoria. Un Ple té 
tres parts: després de votar el punts de l’ordre del dia i les 
mocions, la informació del Govern i els precs i preguntes 
de l’oposició. Són el seguiment de les actuacions, per qui 
les fa com a govern  i per qui les aporta, dins el grups 
d’oposició. És el moment del diàleg en confiança perquè 
el que s’explica o es pregunta són del dia a dia que millora 
des de l’Ajuntament Altafulla. No hi arribem cansats, o no 
fem cansar... •

humilitat i proximitat: clau del bon govern
Montse Castellarnau Vicente # Alternativa Altafulla - En Comú Guanyem

En aquests quatre mesos estem es-
coltant a tothom per poder millorar els 
serveis i complir els reptes plantejats 
des de les quatre formacions que do-
nen suport al govern de gestió. Feina, 
serietat, compromís i esforç en bene-

fici d’Altafulla. No sempre és possible aconseguir el que 
tothom desitja, com en el cas de la platja i els diferents 
interessos plantejats entre comerciants i veïnat. Des del 
primer dia aquesta alcaldessa es va posar a treballar per 
tenir una platja digna i un passeig de Botigues de Mar 
per garantir l’activitat sense perjudicar els que hi viuen. 
Hem mogut sorra d’on hem pogut, tan aviat com les 

tempestes ens la treien, però només hem pogut ges-
tionar la sorra pròpia degut a la impossibilitat de por-
tar-ne de fora malgrat tenir partida per pagar-la. Una 
partida per la sorra i les hores extraordinàries fetes que 
s’hauran de tornar a votar, ja que ha estat impugnada. 
Les noves tempestes d’agost han suposat el risc per 
l’estabilitat de les terrasses que ja no podien estar sobre 
la sorra. 

Amb feina i diàleg s’ha buscat la millor solució per 
conciliar els interessos de la restauració sense que el 
veïnat fos perjudicat en excés. Interessos que també 
estaven lesionats en un altre punt de la platja per un 
negoci que perjudicava el descans del veïnat i que cal 

ajustar a la legalitat. Malgrat tot arribem al final de l’es-
tiu amb una platja mínima però suficient, i que ha per-
mès salvar la primera temporada en tres anys sense 
pandèmia i amb sorra redistribuïda. Vull recordar que 
en aquests quatre mesos m’he reunit i he escoltat tot-
hom que ho ha demanat. La decisió política i la feina 
de tothom ha permès també obrir La Violeta, tenir una 
bona gestió de la neteja pública i la brossa (amb retocs 
puntuals per incivisme), activitats per a la gent gran i 
gaudir de fires i festes com el festival de música, la fira 
d’Artesans o la festa de Brises que són un preàmbul de 
la festa petita de setembre i de la de Sant Martí que la 
ciutadania es mereix. •

El govern de les falses esperances
Daniel Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Estem ja en la finalització de l’estiu, faig 
balanç i constato que el govern munici-
pal liderat per Alternativa, amb Junts 
d’acompanyant i el PDeCat donant su-
port, ha fet bo el que van dir que serien 
un govern de mínims. Recordo les pa-

raules del regidor Sr. Héctor Lopez Bofill on deia “que a la 
platja hi haurà sorra, costi el que costi”, o de la Sra. Marisa 
Méndez-Vigo que reposarien altre cop de sorra la platja 
malgrat la possibilitat de més temporals, doncs no. Hem 
vist com aquests dies s’han hagut de treure les terrasses 
dels establiments de la platja per falta de sorra. El més la-
mentable és que no han complert les seves promeses, 

sinó que han donat falses esperances i faltat a la veritat: al 
final els resultats es veuen i ara que acaba l’estiu veurem 
quina gestió en fan. Aquest govern de mínims s’ha vist en 
molts altres aspectes del dia a dia, la resposta als proble-
mes que es trobaven era donar les culpes a l’anterior go-
vern, enlloc d’assumir i resoldre’ls. Recordem que l’ante-
rior govern va deixar moltes coses encarrilades: Ruta de 
tapes, Altacústic, FIM, Tarraco Romana, festa del Carme, 
Havaneres, Escola d’Adults, nova marca d’Altafulla, pro-
jecte d’acció de promoció econòmica del comerç o a Bri-
ses amb la canonada i la nova rotonda d’accés...
Més exemples on s’ha retrocedit. Manca de transparèn-
cia: canvis de documentació econòmica just a l’hora de 

presentar-ho al Ple per la votació o demora en la posada 
a disposició d’informes. L’eBando s’ha convertit en el No-
Do del govern, ha perdut el seu esperit inicial que no era 
altre que fer difusió de les activitats que es fan al municipi. 
El trenet turístic, que hem pogut veure com bona part de 
l’estiu funcionava amb un minibus, que s’allunya molt de 
ser sostenible, a banda de perdre tot l’encant. O la pis-
cina, un equipament que no s’adapta a la realitat, en un 
estiu molt calorós i amb la jornada continuada dels centres 
escolars durant el setembre, si res canvia, tancarà les se-
ves portes en els primers dies de mes. Veurem ara quan 
s’hagin de posar a treballar i planificar, ja que les vacances 
s’acaben i hi ha molta feina per fer. •
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El turisme i altafulla
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Des Altafulla compta amb una oferta 
d’unes 2.000 places hoteleres  i de 
càmping i un 50% dels habitatges són 
segones residències, el que suposa 
uns 2.000 habitatges. Fent els núme-
ros ‘a lo gran’, parlem que durant el 

període estival dupliquem tranquil·lament la població del 
municipi. A més d’aquestes dades, s’han de tenir en 
compte aquelles persones que s’apropen al nostre muni-

cipi a passar el dia, els familiars dels residents que venen 
a passar les seves vacances i demés altres situacions 
que fa, que en dia normal d’estiu podem arribar a triplicar 
la població fi xa. Ara bé, el nostre model econòmic està 
basat en donar serveis a totes aquestes persones que 
venen a gaudir del període estival, és un model que s’ha 
de conservar i professionalitzar, s’ha de mantenir en una 
línia de qualitat.

El model turístic d’Altafulla ha de mantenir una visió 
per la qualitat i no per la quantitat, no podem aspirar 
a crear més places hoteleres sinó a mantenir i millorar 
les que tenim. S’ha de treballar per un tipus de turis-
me familiar, de natura i esports. Altafulla no pot morir 
d’èxit, ha de treballar en l’equilibri de sostenibilitat, on 
les persones, el negoci i la natura tinguin el seu respecte 
i espai pertinent. •

compromesos amb altafulla
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Sobre Aquest ha estat l’estiu de la tor-
nada a la normalitat de la realitat turís-
tica. Plena de desafi aments. La platja 
en una situació de debilitat estructural, 
ha suportat mínimament, les exigènci-
es, en un context de perfi l baix, en ap-

titud i serveis. En els propers mesos s’haurà d’intentar 
consensuar entre els grups municipals sobre les aspiraci-

ons i el futur de la platja. Quant a la gestió de la sobre 
demanda de serveis, principalment recollida d’escom-
braries i gestió de la neteja, també s’ha superat el desa-
fi ament. Hem de seguir lluitant per equilibrar les aspiraci-
ons de conciliació entre els usos residencials i els usos 
turístics a Altafulla.

Aquest estiu cal destacar novament l’èxit de l’Al-
tacústic, del 35è FIM d’Altafulla, amb un altre èxit d’as-

sistència, amb la 24a Fira d’Artesans i la XXIV Nit de 
Piano i Poemes, les havaneres i les sardanes, entre d’al-
tres esdeveniments remarcables. Finalment, també ens 
alegrem, del Balanç més que positiu i satisfactori de la 
campanya estival d’Altafulla, que fan els promotors turís-
tics i comercials, que han donat el millor servei, reforçant 
l’excel·lència de la Marca Altafulla. Endavant Altafulla. •

teories perilloses

Que la política municipal no és l’espai per exigir puresa o coherència ideològica ho 
sabem totes. A la pràctica, la política institucional porta a les contradiccions, a la gestió 
quotidiana i a resoldre les coses com bonament es pot. Ens acostumem amb resignació 
a veure partits teòricament d’esquerres defensant els interessos dels més privilegiats, 
o veiem com altres que defensen una suposada sobirania venen el territori als millors 
postors. Hi ha postures ideològiques que rebutjo frontalment: per exemple, em dol pro-
fundament que l’actual regidora de polítiques feministes defensi les corrents feministes 
més reaccionàries amb postulats clarament transfòbics. Ara bé, quan trobem un dels 
nostres representants polítics, com va fer l’edil de Junts recentment, fent declaracions 
parlant de la “substitució demogràfi ca”- teoria conspiranoica central de qualsevol mo-
viment d’extrema dreta, basada en promoure la idea que la població blanca europea 

està sent substituïda per la població migrant de països del sud-, hem de ser conscients 
que això és una línia vermella. 

Ens hi juguem els més mínims drets humans. Al feixisme no se li pot cedir cap espai 
ni cap argument, el feixisme s’ha de combatre sempre, encara que canti els Segadors. 
El mateix personatge ja havia dit que el feminisme o els drets de les persones LGTBIQ+ 
són una mera cortina de fum contra el seu objectiu polític independentista. No sé quina 
pàtria —o quin poble— vol construir, però les seves paraules ens en dibuixen un en el 
que hi perdem drets i no hi cabem totes. Per això, tant a nivell teòric com a la pràctica, 
a Altafulla hem de ser ara i sempre, Antifeixistes.

OLGA MUNTADAS OLIVÉ

 Fòrum

MARITIME BEACH CLUB + INFO I RESERVES TLF. 977 651 557
eventos@granclaustre.com

WWW.GRANCLAUSTRE.COM
 

MASIA CAN MARTI

Aniversaris
Comunions
Casaments
Cocktails
Sopars d'empresa

BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS
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L’ ACOMPANYEM 
EN LA GESTIÓ 

D’ESTUDI  I TRÀMIT
 DE LA SEVA 

JUBILACIÓ!

CONSULTI’NS
 ARA! 

Més de 40 equips van participar en el 3x3 de Bàsquet. / 
Foto: M.P.

Cercavila d’estiu amb els Gegants i Nans, els Bastoners i els Diables Petits d’Altafulla. / Fotos: E.V.

Correfoc dels Diables a Baix a Mar. / Foto: M.P. Els Diables d’Altafulla van donar el tret de sortida a les festes de ‘la Petita’ amb els coets d’esclat de festa major. / Foto: A.J.

2d6 dels Castellers d’Altafulla en la Diada d’Estiu. / 
Foto: M.P.

Inauguració de l’exposició de Salvador Anton i Josep 
Maria Bellido per ‘la Petita’. / Foto: Ajuntament
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Concurs de dibuix infantil del Cercle Artístic per ‘la Petita’. / 
Foto: Ajuntament

Brises del Mar va celebrar la Festa de l’Escuma amb 
pintacares i una alta participació. / Foto: C.C.

El Jardí Sonor, al Comunidor, per ‘la Petita’. / 
Foto: Ajuntament

Ple de gom a gom a la tradicional Cantada d’Havaneres. / Foto: E.V. La festa Holi Colours dels Diables, èxit un any més. / Foto: Ajuntament

Josep Maria Bellido va ser homenatjat en la 
XXIV Nit de piano i poemes com a fundador. / 
Foto: C.C.

Nombrosa participació en el retorn de l’Open de 
Dòmino d’Altafulla. / Foto: Ajuntament

Històric ‘Tir al plat’ per les festes de ‘la Petita’. / Foto: E.V.



AUTOCARS

Període temporada alta
(De l’1/05/2022 a l’1/11/2022 )

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De dilluns a divendres: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

Diumenges i festius: 17.40h

BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De dilluns a divendres: 17.15h
Dissabtes feiners: 20.50h

Diumenges i festius sense servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

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

04:58 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

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

977 65 02 80

GuàrDIA cIVIl 062

mossos D’esQuADrA 112

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 19 49 98

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

ofIcInA De turIsme
Plaça dels Vents, s/n 977 65 14 26

AulA De formAcIó AlDArA 
escolA D’ADults 977 65 10 85

escolA lA PortAlADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

escolA 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
carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

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)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAl lA VIoletA
carrer de l’hostal, 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

AltAfullA ràDIo 977 65 29 23

AutocArs PeneDès 977 66 08 21

InformAcIó renfe 902 24 02 02

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 977 65 15 89
648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAl 629 55 79 45

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, lli-
breria regal i Paper, estanc Pijuan, 
forn martí ronda, forn martí lle-
vant i electrodomèstics Quixalos

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

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 D’altaFulla
 c. Vinyet, 1. baixos 
 horari d’hivern: de dilluns a dijous de 10 a 14 hores (matins),
 i dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 hores (tardes).
• 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. carMe riQuelMe     /     inF. MÍriaM VaDillo
InfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De consultes
 inF. MiQuel rius: 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)

 De dimarts a divendres: 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 09 a 15 h

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 637262258 i 977645819

Deixalleria de Torredembarra

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

A partir de les 20.30 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

HORARIS:

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

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

L12  •  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

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:01 7:36
7:24 7:56 7:44 8:21
8:15 8:50 8:10 8:49
8:55 9:31 9:03 9:41
9:39 10:14 9:43 10:20
10:19 10:54 10:27 11:04
10:59 11:35 11:04 11:43
11:40 12:16 11:47 12:24
12:15 12:52 12:30 13:07
12:55 13:33 13:08 13:46
13:35 14:14 13:45 14:20
14:15 14:52 14:24 15:00
14:57 15:34 15:05 15:40
15:39 16:16 15:46 16:24
16:17 16:53 16:27 17:05
16:59 17:37 17:06 17:44
17:40 18:17 17:48 18:27
18:15 18:51 18:29 19:07
18:55 19:31 19:04 19:40
19:35 20:12 19:44 20:20
20:15 20:51 20:24 20:58
20:55 21:29 21:05 21:38
21:35 22:07 21:45 22:16

D
is

sa
bt

es

7:31 8:04 8:14 8:48
9:20 9:58 10:12 10:49
10:58 11:33 11:50 12:29
12:24 13:00 13:14 13:53
14:00 14:36 14:50 15:25
15:45 16:21 16:35 17:11
17:19 17:56 18:08 18:47
19:10 19:47 19:59 20:35
20:44 21:20 21:30 22:04
22:18 22:50

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:31 8:04 8:16 8:50

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:49

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’AltAfullA / serVeI metereolòGIc De cAtAlunYA / hort De lA sínIA (tamarit) Dades del mes d’agost

temperatura màxima 34,4 °c dia 15 mitjana mensual temp. màx. 31 °c obserVADors: joan Vives, lluís brullas, jordi cuscó 
josep muntades i josep maria Aules temperatura mínima 14,6 °c dia 20 mitjana mensual temp. mín. 20,5 °c

Pluja màxima 47,5 mm dia 16 total pluja recollida 58,3 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

AUTOBUSOS
Per la covid-19, confirmeu els horaris a 

www.autocarsdelpenedes.com

De dilluns a divendres feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:25 7:31 7:40 8:30 8:50 8:55
7:38 7:46 8:05 9:15 9:35 9:40
7:55 8:01 8:20 10:10 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
8:58 9:06 9:25 12:10 12:40 12:45
9:15 9:21 9:40 12:45 13:05 13:10
9:45 9:51 10:00 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 14:25
11:15 11:21 11:40 14:15 14:35 14:40
12:15 12:21 12:40 14:45 15:05 15:10
13:13 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 16:20 16:40 16:45
16:20 16:26 16:45 17:20 17:45 17:50
16:45 16:51 17:10 17:45 18:05 18:10
17:15 17:21 17:40 18:15 18:35 18:40
18:20 18:26 18:45 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

•
per fer la compra, dimarts, dimecres i 
divendres de 10 a 12 h

• per analítiques al centre mèdic, dilluns i dijous

• per visites mèdiques

cal demanar cita prèvia al telèfon:

977 65 11 49
de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h amb antelació 

Per poder fer ús del servei serà obligatori 
l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic

Transport per a la gent gran

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.02 6.02
7.36 7.06
8.34 7.29
9.01 7.34
10.02 7.57
10.31 8.08
11.02 9.02
12.00 9.34
12.26 10.17
12.58 11.05
14.00 11.33
14.32 12.06
15.01 13.06
15.31 13.34
15.59 14.35
16.31 15.03
16.56 15.07
17.00 15.20
18.00 16.37
18.32 17.07
18.59 17.37
19.29 18.07
20.26 18.36
20.58 19.06
21.02 19.29
21.31 20.06
22.01 20.34
22.34 20.41

21.02
21.47
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més de 1.400 alumnes comencen el curs escolar a altafulla

Comença l’escola. Més de 1.400 alumnes van tornar a les aules el passat 5 de 
setembre de les escoles La Portalada i El Roquissar, les llars d’infants Fran-
cesc Blanch i Hort de Pau, i de l’Institut d’Altafulla —aquests ho van fer dos 

dies més tard, per primera vegada sense mesures per la covid-19, uns dies abans 
per afavorir-ne l’aprenentatge i facilitar la conciliació familiar. Les ràtios a infantil 3 
són de 20 o menys alumnes i l’escolarització d’infantil 2 és ara gratuïta a les escoles 
bressol públiques. 

L’Ajuntament d’Altafulla ha posat a punt les instal·lacions dels centres, com és 
habitual en cada inici de curs escolar, realitzant diferents tasques de manteniment i 
restauració tant a l’interior com a l’exterior dels equipaments educatius. Les vacan-
ces de Nadal es fixen del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, mentre 
que les de Setmana Santa se celebraran del 3 a l’11 d’abril. El 22 de juny acabaran 
les classes als centres d’educació infantil i primària; i a l’educació secundària obliga-
tòria i al Batxillerat ho faran dos dies abans. Com a dies festius locals hi haurà l’11 
de novembre (divendres) per Sant Martí, i l’11 d’abril, Dimarts de Pasqua. Més enllà 
d’aquestes, també són dies festius, el 12 d’octubre (dimecres), l’1 de novembre (di-
marts), el 6 (dimarts) i el 8 (dijous) de desembre i l’1 de maig (dilluns). •




