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  Bona Festa Major!  

Una festa major és la festa o el festival més important de cada 
barri, poble, vila o ciutat. Habitualment commemora un fet 

important de la seva història o tradició, com ara la seva fundació. 
Aquesta festa pot ser alhora una festa patronal, o sigui una festa 
en honor d’un sant patró o santa patrona. És el cas nostre, que 
retem honor a Sant Martí, patró d’Altafulla. I com sabeu, Sant 
Martí sempre ve acompanyat per l’estiuet. I així ho va fer el pri-
mer cap de setmana gran de les festes. Un emotiu pregó dedicat 
a la Brigada, música, castells, jocs, teatre km0 a la Violeta, cer-
cavila i correfoc són només alguns dels exemples de tot el que 
aquests dies vivim i hem gaudit al municipi. I entre tots aquests 
actes, una novetat, el ‘Despertar dels Gegants’. Després d’un 
son profund, els Gegants es van despertar amb moltíssimes ga-
nes de passar-ho d’allò més bé i així ho van fer saber a la plaça 
del Pou, el centre neuràlgic de tota la festa.

I precisament a la plaça del Pou on dijous arrencava la festa 
major, també va ser l’escenari de tres dels actes més populars 
de la festivitat. La cercavila amb els Gegants i els Nans, els Bas-

toners i els Diables Petits, van recórrer els carrers de la Vila Closa 
el primer any de celebració de Sant Martí sense restriccions. I 
això es va notar, i molt, perquè tota la plaça de l’Ajuntament i la 
resta de carrers d’Altafulla es van convertir en passadissos plens 
de famílies que van gaudir com mai de l’espectacle de les enti-
tats. També la Diada Castellera que, tot i descarregar castells de 
la gamma alta de 7, l’emotivitat va passar per la pujada de la ca-
nalla dels Castellers d’Altafulla al balcó central de l’Ajuntament. 

Al vespre, la mateixa plaça del Pou, es va convertir en una 
cova infernal on els Diables Petits ho van cremar tot. Quina 
primera part de festa major! Abans d’acabar felicitar a qui com-
pleixen anys. Els Diables, per partida doble, els Grans fan 35 
anys i els Petits celebren el 10è aniversari. Deu anys també 
commemora el Club de Novel·la Negra, i l’Escola de Música 
compleix 30 anys. Llarga vida a les entitats. Gaudiu Sant Martí 
en comunitat, relacioneu-vos, viviu la festa amb seny i respon-
sabilitat, i sobretot, compartiu l’orgull de la nostra Festa Major. 
Visca Altafulla! •

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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Així serà la nova entrada principal a la urbanització 
de Brises del Mar d’Altafulla. Es tracta del pro-
jecte de “Millora de l’accés a la urbanització 

Brises del Mar amb la T-214 PK 3,5 tram Altafulla 
– La Riera de Gaià” la inversió del qual assumirà el 
Servei Territorial de Tarragona del Departament de Ter-
ritori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. El que 
sí ha assumit l’Ajuntament d’Altafulla són els 3.160,89 
euros per l’adquisició de dos terrenys particulars, un de 
491,29 m2, i l’altre, de 370,95 m2 , pels quals hi passa-
rà el nou traçat. Des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment, que encapçala la regidora Marisa Méndez-Vigo, 
s’ha explicat que l’adquisició d’aquestes dues parce-
l·les no s’ha fet per expropiació, sinó que s’ha dut a 
terme per compra-venda amb la finalitat d’agilitzar els 
tràmits. El nus de connexió entre la carretera comarcal 
T-214 i el camí de les Esplanes, que constitueix el prin-
cipal punt d’accés al nucli de Brises del Mar, està ac-
tualment configurat com un encreuament que suposa 
una incorporació “perillosa i incòmoda”. 

Per tal de millorar la configuració d’aquest encre-
uament, l’Ajuntament d’Altafulla i el Servei Territorial de 
Carreteres van acordar un traçat més obert amb illetes, 
que fa necessària la segregació d’aquests dos terrenys 
afectats i confrontants a la banda nord. Amb aquesta mi-
llora viària s’evitarà la interrupció del trànsit en sentit 
Torredembarra, quan els vehicles proposen dirigir-se a la 
urbanització i han de creuar l’altre carril, a l’espera que 
estigui lliure per al viratge, amb la perillositat consegüent 
que comporta la maniobra. D’altra banda, la nova orde-
nació facilitarà la sortida i augmentarà la seguretat des de 
la urbanització, sigui en l’un o l’altre, el sentit de la marxa. 
Aquesta és una de les millores que en breu començarà a 
fer-se realitat. Altres, d’aquest 2022, han estat també el 
renovat parc infantil, amb una inversió de 30.000 eu-
ros, dotat amb un nou carrusel amb tres, dos llits elàstics 
i un recorregut per una estructura que permet fer equi-
libris als més petits, i que completa així aquest entorn 
amb la pista esportiva, el local social del veïnat i l’arranja-
ment de nous elements de jardineria. 

Dintre de les grans inversions destaca la inter-
connexió dels dipòsits d’aigua de Brises del Mar 
i de l’Ermita de Sant Antoni per fer arribar aigua de 
l’Ebre provinent del Consorci d’Aigües de Tarragona 
als habitatges de la urbanització, amb una inversió 
de 415.933,20 euros; així com també el projecte de 
renovació de l’enllumenat públic de Brises del 
Mar, dotat amb 498.948,72 euros, que substituirà 
tots els 151 punts de llum existents de la xarxa pú-
blica per nous fanals de quatre metres d’alçada amb 
làmpades de LED. D’aquesta manera s’aconsegui-
rà optimitzar la xarxa obtenint un estalvi econòmic 
i mediambiental molt notable, de fet es calcula que 
aquest tipus de llums consumeixen fins a un 85 % 
menys que la il·luminació tradicional i, a més oferei-
xen entre 35.000 i 50.000 hores de funcionament. 
Amb aquestes quatre actuacions, s’invertiran més 
d’un milió d’euros al barri, demandes reivindicades 
llargament pel veïnat. •

Més d’un milió d’euros per a millores a Brises aquest 2022
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Aproven l’expedient de modificació de crèdit pendent de juliol

Els vots favorables de tots els grups 
menys l’EINA, que es va abstenir, 
van fer possible en el passat Ple 

celebrat el 31 d’octubre l’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdit de 
225.252 euros, destinat a pagar factures 
pendents, reomplir partides en negatiu o 
que s’haurien esgotat d’aquí a final d’any. 

Exemples d’algunes són factures 
pendents del Pleamar Vintage Market, 
de maquinària diversa tant de la Briga-
da com de la Policia local, o reparacions 
fetes a equipaments municipals, a més 
d’estudis i treballs tècnics d’Urbanisme. 
El regidor d’Hisenda, Francesc Farré, va 
explicar que el document inicial, que es 
va dur al ple en dues ocasions anteriors, 
al juliol i al setembre, ha estat modificat 
atenent a les peticions dels diferents 
grups de l’oposició.

En aquest sentit, l’equip de govern 
d’AA no va poder incloure la partida de 
49.000 euros que volia utilitzar per cre-
ar un reservori de sorra per a la platja, i 
aquesta, s’ha reduït fins als 11.600 eu-

ros. Malgrat això, no descarten fer-ho en 
un futur. El regidor de Junts per Altafu-
lla, Hèctor López Bofill, va acusar el go-
vern municipal del qual fins fa un mes en 
formava part, de “doblegar-se” davant 
aquests grups. 

Per la seva banda, el regidor no ads-
crit, Xavier Rofas, va considerar que la 
creació d’un nou document amb partides 
separades pel que fa a hores extres i pa-
gaments urgents, demostra que aquest 
posicionament no va ser cap bloqueig, ja 
que el document va tirar endavant amb 
un decret. Una reivindicació similar és la 
que va fer la regidora del PSC, Inma Mo-
rales. Mentre, la regidora d’ARA, Natalia 
Sanz, que sempre va votar a favor de la 
modificació de crèdit, es va felicitar per 
l’entesa entre els diferents grups polítics 
del consistori.

Així, tots els anteriors van votar favo-
rablement a aquest punt de l’ordre del 
dia mentre que l’EINA s’hi va abstenir. El 
portaveu dels republicans, Jordi Moline-
ra, va argumentar que no s’usen parti-

des ja existents per cobrir tot l’expedient 
i la majoria de partides continua utilitzant 
el romanent. Igualment, va assegurar 
que el govern va resoldre la qüestió de 
les hores extres dels treballadors munici-
pals amb un expedient a banda, tal com 
havien suggerit des de l’oposició.

El consistori va fer servir una parti-
da de 55.000 euros duplicada per error. 

Uns 20.000 d’aquests que es van em-
prar per pagar per decret les hores ex-
tres dels tècnics municipals, equipament 
per a la brigada i aspectes informàtics. 
La resta, es va incorporar al modificatiu, 
responent a la petició de l’EINA de no 
finançar-lo exclusivament amb el roma-
nent, que representa 178.252 euros del 
total. •

L’Ajuntament d’Altafulla as-
sumirà les disposicions 

de les diferents lleis estatals i 
nacionals sobre teletreball per 
aplicar en el seu funcionament 
quotidià una modalitat de te-
letreball que permeti al per-
sonal desenvolupar les seves 
tasques de manera telemàti-
ca dos cops a la setmana. Es 
tracta d’una mesura que ha 
anat agafant cada cop més 
raó de ser, sobretot arran de la 
pandèmia per la Covid, quan 
la possibilitat de fer teletreball va esdevenir una obligació per a molts treballadors, 
sobretot en l’administració pública.

Ara, amb aquest precedent i vistes les possibilitats d’èxit d’aquesta modalitat, 
s’opta per establir uns dies a la setmana en què el personal del consistori pugui 
treballar des de casa sense que això afecti la tasca que du a terme. Es tracta 
de personal, això sí, que efectivament pugui fer la seva feina de manera telemàti-
ca, bàsicament personal administratiu.

L’alcaldessa Montse Castellarnau assegura que aquests dies de teletreball 
s’han repartit de manera que es garanteixi una presencialitat a les oficines de 
l’Ajuntament que continua sent necessària per facilitar la tasca i la interrelació en-
tre departaments i també amb els regidors que gestionen el dia a dia del consis-
tori. Tot i això, es proposen dilluns i divendres com a dies per poder fer teletreball 
d’una manera organitzada i garantint la presència d’un gruix de treballadors.

La mesura, que ja s’aplica, estarà regulada per un nou reglament que va 
ser aprovat per unanimitat pel Ple i, entre altres, pretén afavorir la conciliació de 
la vida laboral, personal i familiar; avançar i aprofundir en una cultura del treball 
basada en la flexibilitat, l’autonomia i la responsabilitat personal i orientar el treball 
cap als resultats, en comptes de fer-ho envers les hores d’estada en el lloc de fei-
na i fomentar el model organitzatiu d’administració electrònica i l’optimització de 
recursos. Tot plegat, garantint la qualitat i la quantitat dels seus serveis als usuaris.

Per acollir-se a aquesta modalitat, el personal treballador ho haurà de dema-
nar per instància i haurà de comptar amb el vistiplau del seu cap, que valorarà 
la viabilitat de la proposta i s’ajustarà el calendari de dilluns i divendres i al mateix 
horari que s’adopta de manera presencial. Per fer teletreball caldrà que aquest es 
pugui fer efectivament sense alterar la feina encomanada i es requeriran també 
uns coneixements bàsics d’informàtica i ofimàtica per tal de realitzar les tasques 
precises de manera telemàtica. • 

 El personal administratiu podrà teletreballar 
    dos dies a la setmana si així ho sol·licita

Prova pilot d’assistent de veu per 
millorar la qualitat de vida de les 

persones grans

Un habitatge d’Altafulla que forma part 
del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), serà 

objecte d’una prova pilot per implementar el 
dispositiu virtual Alexa per donar assistència 
a persones grans i dependents.

El projecte es basa en els assistents vir-
tuals o d’intel·ligència artificial, en aquest cas 
el dispositiu Alexa, com a eines per autorit-
zar tasques i processos per la millora de 
l’autonomia i de les activitats de la vida 
diària de la gent gran. La iniciativa la impulsa 
l’Arc Serveis, que ja treballa en aquest domi-
cili, i beu d’una proposta original d’una estudiant de la Universitat Rovira i Virgili, que 
va guanyar el primer Concurs de Projectes Socials per a la Gent Gran de la URV.

Per posar en pràctica el projecte, l’Arc Serveis ha adquirit 8 dispositius Alexa, una 
donació per part de Copland Comunity Association. La prova no té cap cost per a 
l’usuari i s’emmarca en la tasca que ja realitza l’empresa en l’assistència a la gent 
gran d’Altafulla, a través del mateix Ajuntament d’Altafulla. El regidor de Gent Gran, 
Francesc Farré, assegura que la usuària, una veïna del carrer del Vinyet de 60 anys, 
valora molt positivament l’experiència.

Per la seva banda la gerent de l’Arc Serveis, Jerusalem Torra, considera que el 
dispositiu d’assistència telemàtica per veu és una eina que millora la qualitat de vida 
de les persones ja sigui ajudant-les amb qüestions pràctiques, com recordar la presa 
d’un medicament, o amb altres més socials oferint acompanyament amb una “con-
versa”, donant informació o explicant acudits.

Al domicili escollit per fer la prova pilot s’han valorat aspectes com l’estat 
cognitiu i el grau de soledat de la persona i com adaptar l’aplicació a les seves 
necessitats. D’aquesta manera, com ha explicat també Torra, s’ha hagut de fer front 
a petits entrebancs inicials com les qüestions tècniques, la necessitat de comptar 
amb una connexió a internet que algunes llars amb gent gran potser no tenen.

Després d’iniciar la prova pilot a Altafulla, aquesta continua amb noves instal·laci-
ons a poblacions del Tarragonès, com a Torredembarra, on ja està també en funcio-
nament, i també del Baix Penedès.

El seguiment del conjunt de domicilis on s’aplicarà l’experiència pilot serà tant 
quantitatiu com qualitatiu, amb la filmació amb imatges que serviran per valorar el 
que s’ha fet bé, el que es pot millorar, els errors i mancances de l’aplicació, així com 
l’adaptació a la llar i al dia a dia de l’usuari. Finalment, es farà una valoració i s’infor-
marà dels resultats de l’experiència a tots els agents implicats i al jurat del concurs i 
es donarà per acabada la prova pilot del projecte, el maig del 2023, amb una expo-
sició oberta. •
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Horari d’hiver
Dilluns:11:00-13:00
Dimarts: 9:00-11:30
Dimecres, Dijous i Divendres:
9:00-11:30 i 18:00-20:00
Dissabte: 11:00-14:00 i 18:00-20:00
Diumenge i Festius: 11:00-14:00

RESERVA ELS TEUS LOTS I REGALS DE NADAL

RESERVA TUS LOTES Y REGALOS DE NAVIDAD

REnovEn i insTAL·LEn nous BAncs i PAPEREREs PEL TERME MuniciPAL

L’Ajuntament d’Altafulla ha instal·lat 16 papereres a 
Botigues de Mar i 16 bancs nous en diferents punts del 
municipi gràcies a una subvenció del Consell Comar-
cal del Tarragonès en el marc del Programa de Mobili-
ari Urbà dels exercicis 2021 i 2022 per als municipis de 
la comarca de menys de 10.000 habitants. L’objectiu 

és millorar, completar i substituir el mobiliari malmès, 
i s’emmarca i es finança pel Conveni per la coordina-
ció, cooperació i col·laboració entre la Diputació de 
Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la 
prestació de Serveis (2020-2023). Els 16 bancs s’han 
instal·lat als carrers Vista Alegre (3 a la Finca Canya-

dell), Cabana (Parc del Patufet), Premsa i Portalada, 
Comunidor, Camí de l’Ermita, Caid Ismail, passeig del 
Fortí, Escoles (Parc de la Caputxeta), carrer del Pi (2 al 
parc infantil de Brises), carrer Baixada de la Cova, Via 
Augusta (skate park) i al Parc de Voramar. • 

 Breus

Altafulla s’adhereix oficialment al conveni per crear el nou 
organisme turístic del Baix Gaià

En el ple ordinari d’octubre, celebrat el passat 31 
d’octubre, es va posar sobre la taula el document 
definitiu que, ara sí, ha de servir de llançadora per 

al nou ens jurídic de turisme del Baix Gaià. Es tracta del 
conveni que ha de permetre als pobles de la subcomar-
ca, encapçalats pels territoris més turístics, establir-se 
com una entitat jurídica de ple dret per tirar enda-
vant diferents accions conjuntes en matèria de promo-
ció turística i activitat comercial a la zona nord del Tarra-
gonès. I fer-ho de manera desvinculada de les directrius 
del Consell Comarcal o de la Diputació de Tarragona, 
cosa que ha de permetre, segons va explicar el regidor 
de Turisme d’Altafulla, Jaume Sánchez, donar agilitat a 
les accions que es vulguin dur a terme. 

Aquest conveni va comptar amb el suport unàni-
me de tots els representants de la Corporació. En virtut 
d’aquest acord de col·laboració, els ajuntaments repre-
sentats en aquest acte encarreguen a l’Ajuntament 
de Torredembarra la gestió de les competències que 
la legislació de règim local els atribueix en matèria d’infor-

mació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit 
local, exclusivament en allò referent a les actuacions de 
desenvolupament en l’àmbit turístic per al desenvolupa-
ment socioeconòmic del Baix Gaià que s’especifiquen 
al conveni, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2023.

coMissió dE sEGuiMEnT
Per a aquest ens jurídic, es crearan dues comissions de 
seguiment del conveni: una comissió política i una 
comissió tècnica. La comissió política de seguiment 
es constituirà dintre dels dos mesos posteriors a l’en-
trada en vigor del conveni i s’encarregarà del seguiment 
polític de les actuacions del programa i decidirà sobre la 
concreció de les actuacions del mateix. Així mateix, la 
comissió resoldrà els problemes d’interpretació i com-
pliment que es puguin plantejar. La Comissió podrà 
també revisar el programa anual d’actuacions i revisar 
els comptes corresponents.

Per la seva banda, la comissió tècnica de se-
guiment del conveni tindrà funcions operatives i de 

gestió del programa i estarà formada pel tècnic que 
nomeni l’ajuntament de Torredembarra i un represen-
tant per cada un dels municipis; aquesta comissió 
durà a terme una tasca de gestió, coordinació i re-
colzament per a l’execució de les actuacions acor-
dades, en funció de les necessitats de desenvolupa-
ment del projecte. •

TAuLA d’AcTuAcions 2023, 2024, 2025 i 2026

cREAció dE PRoducTE

B1. Creació itineraris tematitzats de petit recorregut  12.800 €

B2. Disseny i impremta guia itineraris tematitzats de petit recorregut 19.344 €

B3. Edició i impremta d’un catàleg turístic dels municipis de l’Agrupació 15.000 €

PRoMoció TuRÍsTicA

C1. Contractació gestor xarxes socials 30.000 €

C2. Realització arxiu fotogràfic 14.000 €

C3. Renovació dominis Web 400 €

ToTAL GEnERAL 91.544 €

Aportacions econòmiques dels municipis signants del conveni

MuniciPi Aportació anual
Altafulla 2.458 €
Creixell 1.744 €
El Catllar 2.113 €
La Nou de Gaià 275 €
La Pobla de Montornès 1.337 €
La Riera de Gaià 774 €
Renau 69 €
Roda de Berà 3.178 €
Salomó 243 €
Vespella de Gaià 204 €
Tarragona 2.886 €
Torredembarra 7.605 €
ToTAL 22.886 €
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Amplien la recollida porta a porta a la vila closa

El passat 7 de novembre va comen-
çar el nou servei porta a porta que 
incrementa la freqüència de la reco-

llida de la brossa orgànica i la d’envasos a 
la Vila Closa. L’objectiu és millorar la re-
collida selectiva i ampliar el nombre 
de persones usuàries d’aquest servei. 
El problema actual és que, fins ara, s’ac-
ceptava la brossa barrejada i això impli-
cava més cost a l’hora de recollir-la i trac-
tar-la de manera selectiva.

Ara, es manté el servei de dilluns a 
dissabte, però amb una recollida di-
ària de dues fraccions. La matèria 
orgànica es recol·lectarà cada dia i els 
envasos tres dels sis dies del servei. La 
fracció resta es recollirà només un dia 
excepte en el cas dels habitatges ge-
neradors de bolquers que identifiquin 
degudament les bosses.

També s’ha ampliat la zona de 
cobertura a punts com el carrer de 
Dalt (des de la cruïlla amb el carrer de 
l’Hostal), Corredor de l’espinac, carrer 
de l’Hostal, camí de l’Oliverot (Bond 
Beach) i el carrer del Comunidó com-
près entre el camí de l’Oliverot i el Pas-
satge de la Barceloneta, així com tam-
bé s’ha ajustat el servei al sector de la 
restauració. 

Des de la seva presentació el pas-
sat 20 d’octubre, l’Ajuntament d’Alta-
fulla ha lliurat a tots els habitatges un 

cubell per recollir la matèria orgà-
nica, i un de 40 litres, per dipositar 
les altres fraccions adequadament 
segons el calendari. També s’han dut 
a terme diferents accions informatives 
i visites porta a porta. Tots els veïns i 
les veïnes que no tinguin els cubells 
poden passar a recollir-los per l’Ajun-
tament en horari d’atenció al públic, de 
9 a 14 hores, on se’ls facilitarà també 
el material i la informació.

La regidora de Medi Ambient i Via 
Pública, Méndez-Vigo, ha assegurat 
que amb aquesta acció “s’espera mi-
llorar els resultats de recollida selectiva 
i valorar actuacions futures d’am-
pliació d’aquest servei o la incorpora-
ció de mecanismes de pagament per 
participació que puguin tenir incidència 
en la reducció de les taxes d’escom-
braries dels veïns que facin una bona 
recollida selectiva”. •

L’Ajuntament d’Altafulla tornarà a 
presentar el projecte inicial de la 

bassa de laminació del Puntet a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) després 
que el projecte, reconvertit en llacuna li-
toral per l’anterior govern, hagi obtingut 
una puntuació baixa i hagi estat exclòs 
pels fons europeus Next Generation. 
Així ho va explicar la regidora d’Urbanis-
me i Medi Ambient, Marisa Méndez-Vi-
go, que va lamentar que “l’anterior go-
vern rebutgés la subvenció que l’ACA ja 

havia donat en el seu moment per dur a 
terme el projecte inicial”. 

La regidora d’Urbanisme i Medi Am-
bient va explicar que el projecte adap-
tat per l’anterior executiu i  l’Associació 
Mediambiental la Sínia en la convoca-
tòria de la Fundación Biodiversidad, fi-
nançada amb els fons europeus next 
Generation, i que contempla la recon-
versió de la bassa com a llacuna litoral, 
va rebre una “puntuació baixa”, entre 
d’altres motius, per la seva “deficiència 

tècnica”. Per la seva banda, la regidora 
de l’EINA, Alba Muntadas, llavors al go-
vern, va explicar, en el passat Ple del 31 
d’octubre, que es va procedir al rebuig 
de la subvenció de l’ACA “per recoma-
nació de la mateixa Agència Catalana 
de l’Aigua” en el context de “demora 
dels terrenys que s’havien d’expropiar 
per fer el projecte”.

A partir d’aquesta nova situació, 
l’Ajuntament d’Altafulla tornarà a pre-
sentar el projecte inicial de bassa de 

laminació del Puntet per reduir les inun-
dacions al barri marítim, redactat per 
l’enginyeria SET, de l’enginyer Rafel Ca-
bré, i recuperar el finançament de l’ACA. 
Marisa Méndez-Vigo va explicar que 
s’actualitzarà el projecte amb el mateix 
despatx d’enginyeria per a què pugui 
ser una realitat el més aviat possible.  La 
bassa de laminació tindria una capacitat 
total de 42.200 m3 amb un pressupost 
d’execució d’un milió d’euros. • 

 Tornaran a presentar el projecte de bassa de laminació del Puntet a l’ACA
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L’Ajuntament i Costes prioritzen l’aportació de sorra de la Torre

L’equip de govern d’Altafulla fa una 
molt bona valoració de les tro-
bades celebrades durant el mes 

d’octubre amb tècnics i representants 
de Costes. Unes reunions que han asse-
gurat que s’aportarà sorra a la platja per 
tal d’evitar episodis com els que s’han 
viscut aquest estiu. En aquest sentit, la 
direcció territorial de Costes de l’Estat 
confirma que el conveni del Port de Tor-
redembarra amb la Generalitat obliga a 
retirar sorra de la Paella i portar-la 
a platges com la d’Altafulla. Si fallés 
l’aportació de la Torre, que rondaria els 
15.000 metres cúbics, seria Costes qui 
en faria una de més petita a principis de 
l’any que ve a l’espera de la sorra pro-
vinent de Torredembarra. Les trobades 
també han estipulat que el Servei Provin-

cial de Costes es farà càrrec al gener de 
reforçar el passeig marítim de Botigues 
de Mar, malmès pels temporals. 

D’altra banda, des de la regidoria de 
Medi Ambient, que encapçala l’edil Ma-
risa Méndez-Vigo, s’ha avançat que el 
consistori pren el compromís de millorar 
el parc de Voramar a curt termini i, més 
endavant, a actuar sobre el camí de ron-
da i la part del Fortí. Les reunions entre 
consistori i Costes també han servit per 
acostar posicions pel que fa a la possi-
bilitat d’instal·lar espigons a llarg termini. 
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Altafu-
lla i el de Roda de Berà han començat 
a col·laborar per veure si és viable tirar 
endavant un estudi sobre la dinàmica de 
les platges. •

LEs JoRnAdEs GAsTRonòMiquEs dE LA GARRofA sERvEixEn uns 700 MEnús AMB un voLuM dE nEGoci dE Més dE 20.000 EuRos

Els vuit restaurants participants a les Quartes Jornades 
Gastronòmiques de la Garrofa han servit des del 21 
d’octubre fins el 6 de novembre uns 700 menús gene-
rant un volum de negoci de més de 20.000 euros. Un 
resultat que valora positivament el regidor de Comerç i 
Turisme, Jaume Sànchez, que ha explicat que les xifres 

“s’han aproximat a les d’edicions anteriors tot i que 
queden una mica per sota per la falta de continuïtat en  
aquests darrers anys i a la no participació d’algun res-
taurant amb motiu d’estar tancats en aquestes dates”. 
En aquest sentit, des del consistori es posa èmfasi en 
el fet que Altafulla hagi estat precursora a l’hora de po-

sar un fruit com la garrofa al centre d’unes jornades 
gastronòmiques, i a més, es considera un ingredient 
molt interessant per a les seves aplicacions no només 
en l’àmbit gastronòmic sinó que també cosmètic i far-
macèutic. • 

 Breus



 Plaça del Pou / núm. 239 / novembre 2022
8 Sant Martí

La gran novetat de la Festa Major de Sant Martí, el ‘Des-
pertar dels Gegants’ que va exhaurir les 200 campanetes 
que havien posat a la venda. / Foto: Ajuntament

Emotiu pregó de festes amb un reconeixement especial al 
treball essencial de la Brigada durant la pandèmia a través 

de dos ex-treballadors, Pepe Caro i Enrique López (a la 
imatge, representat pel seu fill Quique). / Foto: A.J. 

Inauguració de l’exposició col·lectiva de tardor del Cercle 
Artístic. La podreu veure dissabtes i diumenges fins el 20 

de novembre. / Foto: Ajuntament

Presentació del número 3 de la publicació
‘Gent de bulla: Joan Anton Balcells, pintor i retratista’. 
/ Foto: E.V.

Taula rodona sobre novel·la negra amb Montse Anciola, del Centre 
de Lectura de Reus i l’escriptora Margarida Aritzeta, de la Bibliote-
ca Pública de Tarragona, per commemorar els 10 anys del Club de 

Novel·la Negra d’Altafulla. / Foto: Club de Novel·la Negra

Espectacle infantil ‘Lolo, on ets?’ amb el grup de versi-
ons en català Cat Rock al Parc del Comunidor on grans i 

petits van xalar de valent. / Foto: A.J.

La cercavila amb Gegants i Nans d’Altafulla, Bastoners d’Altafulla, Grup de Diables Petits d’Altafulla, Castellers d’Al-
tafulla, Grallers d’Altafulla, Grallers de l’Escola de Música; i amb motiu dels 10 anys dels Diables Petits va venir com a 

convidada la Colla infantil dels Diables del Catllar. / Fotos: Ajuntament / Diables Petits / A.J.
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Meravellós concert de gralles amb grallers del Baix Gaià: 
Grallers del Catllar, grallers de la Torre, gralleres dels Basto-
ners d’Altafulla i Grallers d’Altafulla. / Foto: Ajuntament

Un total de 34 parelles de dòmino de diferents municipis del 
Camp Tarragona van omplir l’Open de Dòmino al Centre d’En-

titats. / Foto: Ajuntament

Concert de Gaià Gospel al Mercat d’Art al carrer, a l’Era del 
Senyor. / Foto: Ajuntament

Els Castellers d’Altafulla van descarregar el 4d7, 5d6 i el pi-
lar de 5 en la Diada Castellera de Sant Martí. / Foto: A.J.

El Correfoc, la carretillada i els versots dels Diables Petits van culminar el primer cap de setmana de la Festa Major de 
Sant Martí. / fotos: Raquel Aliberch

‘Trampes de Zorro’, la proposta teatral km0 que 
va omplir la Violeta. / Foto: Juan Cruz
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costi el que costi
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

Altafulla tindrà sorra a la platja costi el 
que costi. Costi el que costi hi haurà un 
espigó que ens protegeixi dels embats 
de la mar i del temporal. Costi el que 
costi hi haurà un poble amb dinamisme 
econòmic, amb inversions, amb creixe-

ment, amb centenars de llocs de treball, amb prou riquesa 
per finançar serveis i benestar, per donar suport als més 
desafavorits. Costi el que costi hi haurà cultura, alta cultura 
i cultura popular, hi haurà exposicions, hi haurà exquisits 
concerts de jazz i els millors espectacles teatrals del país a 
la Violeta, així com el foment de la dimensió local i social de 

l’art, de les històries que teixeixen les veus de la nostra 
gent gran i la memòria que esgrafien els textos que edita el 
Centre d’Estudis. Hi haurà diables i castells. 

Costi el que costi hi haurà esports, esport d’elit i es-
ports de base, nenes i nens que despleguen el seu talent 
sensacional en un partit de futbol o de bàsquet, hi haurà 
curses, campionats de BTT i triatlons. Costi el que costi 
hi haurà un gimnàs totalment renovat i una millora de la 
piscina i de les altres instal·lacions. Costi el que costi hi 
haurà un sistema educatiu públic de primer nivell, una for-
mació professional tecnològicament avançada, una escola 
d’adults a ple rendiment, un centre neuràlgic de formació, 

de celebració de congressos internacionals, un lloc d’aco-
llida de professionals qualificats de tot el món.

Costi el que costi hi haurà habitatge, hi haurà cons-
trucció sostenible, increment d’oferta i reducció del preu 
de lloguer i de compra.  Costi el que costi hi haurà, en 
definitiva, una Altafulla ambiciosa, moderna, transforma-
da, pròspera, baluard de la defensa de les llibertats i de la 
igualtat, una Altafulla que incrementi la qualitat i els estàn-
dards de vida dels seus habitants. Aquest és el projecte 
de Junts per Altafulla. Una línia clara d’actuació que superi 
les boires dels darrers temps i que s’elevi cap a un horitzó 
de plenitud. •

El Psc no bloquegem acords al Ple
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Això de bloquejar s’ha posat d’actualitat 
arran de la no aprovació d’una gran i 
única modificació de crèdit al Ple del 
passat setembre. Era en un sol bloc i 
volia incloure, al costat de les partides 

per a personal (40.000 €), com una mena de xantatge, els 
49.000 € per a reserva de sorra – en plena època de tem-
porals – i 55.000 € per a estudis arquitectònics. El vot ne-
gatiu d’EINA (que ja havia impugnat un acord previ del Ple 
de juliol), del PSC i del regidor no adscrit argumentava re-
clamant una modificació a part i destinada exclusivament 

al pagament al personal laboral de 25.000 € d’hores extres 
i de 15.000 € de gratificacions. 

Tot i les acusacions de l’actual alcaldessa i del càrrec 
de confiança a la brigada, culpant-nos d’impedir el cobra-
ment dels seus drets, repeteixo que vam voler acabar amb 
una el costum d’una sola modificació de crèdit que com 
un calaix de sastre anava sumant i sumant i que t’obliga-
va a votar tant el que t’agradava com el que rebutjaves. 
Finalment, el que queda del govern sorgit de la moció de 
censura (AA) el 29 de setembre signà un decret per habi-
litar aquells pagaments al personal. Finalment, separació 

de partides. Una solució que podria haver arribar molt més 
aviat i estalviar incertesa en el personal i falses acusacions 
d’AA.

Recordo els Plens de bloqueig a tots i cadascun dels 
punt de l’ordre del dia, a tots, en dues ocasions: en la 
primera en què la regidora d’Ara feia d’oposició i en l’in-
qualificable després de l’ensorrament d’una certa part de 
Voramar. Per tant, AA, acusa del que sí que ella va fer; amb 
el que després seria el bloc de la moció de censura, que 
s’ha partit en quatre ben aviat. •

Amb la governança, gaudim de la Festa Major
Montse Castellarnau Vicente # Alternativa Altafulla - En Comú Guanyem

Com a alcaldessa, sempre he man-
tingut les portes del despatx obertes 
a la ciutadania i per parlar amb tots 
els grups municipals, però per establir 
una negociació cal conèixer primer 
quines són les propostes a debatre. 

Mentrestant aquest govern treballa intensament per 
garantir la governança fins al final del mandat. L’últim 
expedient de crèdit es va aprovar sense cap vot en 
contra.  

Arribem a la festa major amb la reflexió que les for-
tes pluges i les seves conseqüències al barri marítim, així 
com les tempestes i llevantades amb els seus efectes a 

la platja, són problemes molt importants que impacten 
de manera significativa a la vida quotidiana i econòmica. 
Ambdós fenòmens meteorològics tendeixen a ser més 
freqüents i  accentuats: des del consistori treballem per 
reduir les seves conseqüències. Uns exemples recents, la 
llar d’infants d’Hort de Pau va patir molt l’últim episodi de 
pluges: la seva coberta i sistema elèctric van quedar mal-
mesos i hem destinat 24.000€ per a la seva reparació. El 
fons Next Generation no ha atorgat la subvenció per fer la 
bassa de laminació, un projecte cabdal per reduir efectes 
dels aiguats a Baix a Mar. 

El govern actual s’ha adreçat a l’ACA per recuperar 
una subvenció que es va atorgar el 2017 i per últim, la 

bona entesa amb Costes de l’Estat i de la Generalitat en 
les darreres reunions ens obre un horitzó d’esperança per 
a la propera temporada: reforç del passeig, aportació sig-
nificativa de sorra, suport per al projecte del parc de Vora-
mar i Fortí i estudiar les millors opcions per minimitzar els 
efectes dels temporals. Temes que preocupen la ciutada-
nia i que hi treballem per solucionar-los.  I ara toca gaudir 
de la festa major des de la despertada dels gegants fins 
al retorn de Porto Bello, música, foc, seguici  i una trente-
na d’activitats al carrer, l’envelat  o la Violeta, entre altres. 
Anem a gaudir tothom de la nostra festa major. Visca Sant 
Martí i Visca Altafulla. •

Tenim projectes per a Altafulla
Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

El “pla de xoc” per a la platja anunciat pel 
govern el dia de la moció de censura ha 
acabat en un no-res. Se’ns ha anunciat 
que durant el proper mes de febrer o 
març, Costes de l’Estat acumularà sorra 
del Vinyet davant del Club Marítim que 

servirà de reservori per a redistribuir-la quan faci falta, i que 
per les mateixes dates es farà una injecció de formigó per a 
assegurar els fonaments del passeig de Botigues de Mar. 
Res de nou, ja que aquestes mesures ja les havia acordat 
amb Costes el nostre govern el passat mes d’abril. Per altra 
banda, ens diuen que redactaran un projecte per protegir el 
parc del Voramar i la platja del Fortí dels embats del mar. 

Un projecte que no contemplarà cap mesura per miti-
gar els efectes de l’escorrentia superficial de l’aigua de pluja 
des de la zona urbana cap a la platja, que és el que més 
danys va provocar durant els aiguats del passat setembre 
i que només es farà si s’aconsegueix una subvenció dels 
Next Generation. Per contra, el nostre govern ja tenia redac-
tat un avantprojecte que contemplava la problemàtica de 
l’escorrentia i que Costes de l’Estat s’havia compromès a 
executar. Però, el que és més greu, és que Alternativa no 
contempla realitzar cap actuació immediata per protegir el 
parc del Voramar contra els previsibles temporals d’aquesta 
tardor-hivern. Així doncs, quan tinguin redactat el projecte, 
potser ja no quedarà gaire parc per protegir.

Per altra banda, el proper dia 9 a les 12h se celebrarà 
el ple extraordinari que vam demanar per debatre dos te-
mes tan importants per a Altafulla com són la continuïtat 
dels tràmits del projecte de la Residència i la polivalència 
de la Violeta. Dos projectes cabdals que han quedat atu-
rats i que l’actual govern menysté arribant a dir que és 
una vergonya que haguem demanat un ple extraordinari 
per parlar-ne. Animem a tothom a venir per donar suport 
a la continuïtat d’aquests projectes i demostrar al govern 
que són molt importants per a Altafulla. I mentrestant, 
gaudiu d’una bona Festa Major! •
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si parlem ens entenem
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

A punt d’iniciar l’escrit mensual de la re-
vista del poble, la Plaça del Pou, tenint 
el títol i tot, un dels regidors del Ple, ar-
ranca un altre cop l’espectacle que es 
dona cada mes en aquest consistori. 
Teníem la il·lusió i l’esperança que par-

lant s’entén la gent, en buscar els punts comuns i escoltar 
i treballar les propostes de tots els grups municipals del 

Ple. Això és practicar la democràcia, buscar el consens de 
la majoria. Aquest era el tarannà del nostre escrit, però 
quina ha estat la sorpresa! En el primer torn de paraula 
dels regidors s’ha tornat a donar l’espectacle amb els 
egos personals. 

Això ja fa masses dies que dura, s’ha parlat molts 
cops del tema i els veïns i les veïnes estan cansats i can-
sades. Tractem de treballar sense enfadar-nos, sense 

ofendre’ns, buscant l’equilibri entre tots els representants 
i donant veu a les diferents sensibilitats, i fer feina efecti-
va. Donem-nos empenta, va! Que no es tant difícil. Tenim 
esperança, en aquest darrer Ple, s’ha vist que es pot i 
que funciona parlar... Animeu-vos companys, és bonic i 
divertit! •

A pesar de les adversitats no hi ha bloqueig, pròxima estació pressupostos
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Al mes de juliol es va plantejar un 
EMC (Expedient de modifi cació de 
crèdit), que tenia uns blocs ben defi -
nits, per una part unes partides per 
projectes (entre ells reparació piscina 
municipal), un altre bloc de factures 

pendents diverses, un altre bloc per actuacions i movi-
ments interns de la sorra de la platja i fi nalment el d’ho-
res extres i gratifi cacions extraordinàries de treballadors 
municipals, tot plegat per tirar de romanent per un valor 
de fi ns a 170.000 €.

Agost va ser inhàbil i EINA hauria impugnat aquell 
EMC del Ple de Juliol  i els van donar la raó, per tant, 
l’EMC no va progressar. Al setembre es planteja un EMC 

amb una estructura i uns conceptes similars però amb 
uns 100.000 més. I amb un estiu carregat d’activitat i 
una platja de supervivència, que no es va poder pre-
parar d’acord amb les expectatives dels signants de la 
moció.

Aquest EMC va ser tombat al ple de setembre per 
varis motius plantejats per diversos grups de l’oposició. 
Uns per no satisfer les  expectatives de la platja on les 
actuacions van ser de supervivència, i altres, perquè no 
estaven d’acord en què tot sortís de romanent, essen-
cialment.

Després del soroll que es va organitzar, al Ple d’oc-
tubre s’ha aprovat aquell EMC, adaptant-lo el Govern a 
la pretensió de més grups. Per cert, les hores extres i les 

gratifi cacions, no han anat a l’expedient i s’han aprovat 
per Decret (cosa que es podia haver fet en qualsevol 
moment).

Quant a la platja, el dia 2/11/22 hi va haver una re-
unió pels grups municipals on ens van explicar actua-
cions, expectatives  i previsions, de les quals en poden 
sorgir necessitats pressupostàries per aquest exercici, 
les quals estem expectants i es valoraran. En el darrer 
ple vàrem demanar poder disposar durant el mes de 
novembre l’esborrany de pressupostos 2023 per poder 
començar a treballar-lo. Els desafi aments a Altafulla són 
enormes i seguirem treballant per gestionar les priori-
tats. Endavant Altafulla. •

Lectura setembre: “no nos taparán. islam, velo, patriarcado”

A Lectures Rebels ens vam trobar a la biblioteca de la Nou per comentar el llibre “No 
nos taparán. Islam, velo, patriarcado”, de la Mimunt Hamido Yahia.  És un assaig on 
l’autora exposa la seva opinió sobre el fet de portar vel i la relació d’aquesta peça 
de roba amb l’islam i el patriarcat. I és que la Mimunt va néixer en el sí d’una família 
marroquina de Melilla, sap de què parla. Comença fent una mica d’història i expli-
cant que el hiyab no forma part de la cultura musulmana ni el seu ús està estipulat 
en el Corà, com estem acostumades a sentir. Ens explica que va ser cap els anys 
1980 quan el hiyab va colonitzar Europa de la mà dels Germans Musulmans i que 
posteriorment es va estendre pel nord d’Àfrica. “Si antes, a mediados del siglo XX, 
en una ciudad marroquí era normal ir con el pelo descubierto, ya no lo es: ahora 
no faltan hombres que interpretan la ausencia del velo como provocación”, escriu 
Hamido.

En el segon capítol tracta el desarrelament. Explica com les fi lles de famílies im-
migrants musulmanes no s’acaben de sentir ni del lloc d’origen ni del lloc on elles ja 
han nascut. Explica com aquest sentiment de ciutadana de segona ha estat utilitzat 

per l’Islam més reaccionari per a què moltes dones trobin en el vel un símbol de 
pertinença. Amb una crítica ferotge a l’esquerra europea, explica com els partits au-
to-anomenats d’esquerres han abandonat la lluita a favor de la igualtat i dels drets 
universals que sí que defensen per a les dones no musulmanes, sota l’excusa d’una 
llibertat de culte i d’un respecte a la diversitat. També carrega contra les companyes 
feministes que defensen la suposada “lliure elecció” de les dones musulmanes a 
posar-se el hiyab: “¿Cuando han estado ellas respetando las costumbres y tradici-
ones machistas españolas”?, es pregunta Mimunt. No hi pot haver feminisme que 
no sigui laic, ens recorda. 

Acaba demanant que s’imposi una refl exió seriosa sobre què signifi quen els sím-
bols, ja siguin culturals, religiosos o d’identitat, sobre com poden afectar a aquella 
part de la població que queda desprotegida en nom d’un suposat respecte a nor-
mes religioses o costums. S’arriba a la conclusió que aquest mocador aparentment 
tan innocent és només la punta de l’iceberg de tot un sistema d’opressió a la dona 
musulmana. Lectura altament recomanable!

CLUB DE ‘LECTURES REBELS’

 La plaça de sant Elm i els seus contenidors

Vull cridar l’atenció de l’Ajuntament i fer palesa una queixa, pel mal estat i brutícia 
en què es troba l’illa de contenidors ubicada a la plaça de Sant Elm. Si no recordo 
malament, només varen estar ben col·locats durant el primer mes després d’haver 
fet el canvi amb els anteriors. No sé si és desídia per part de l’empresa o manca de 
cura dels conductors, a l’hora de col·locar-los una vegada descarregats. Malgrat de 
tenir una guia metàl·lica fi xada al terra, els deixen molt separats, la qual cosa facilita 
que els usuaris poc respectuosos deixin andròmines, runes i bosses de deixalles 

entre ells. Espero que la regidoria, a la qual pertoqui, doni solució al problema, posi 
fi l a l’agulla  i demani explicacions a l’empresa. Pregunto també, si ara ja no s’escau 
la desinfecció dels mateixos com es feia amb els anteriors?

MANEL ESCRIG GÓMEZ

 fòrum
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La violeta amplia els canals de venda d’entrades

La demanda per poder gaudir dels 
espectacles de la Violeta d’Altafulla 
és creixent i això ha implicat haver 

de diversificar els canals a través dels 
quals es poden adquirir les entrades. 
S’amplien els mètodes per comprar-les 
i es fa més accessible aquest tràmit tot 
oferint també una compra presencial i 
no només en línia. Així, ho va explicar 
el director artístic de la sala, Juan Cruz. 
A l’actual plataforma web lavioleta.sa-
catuentrada.es, i l’Infotactile de la plaça 
del Pou, s’hi uneixen mètodes presen-
cials com l’Oficina de Turisme i la 
taquilla de la mateixa Violeta, els dies 
que hi ha espectacle.

La bona marxa en la venda d’entra-
des per als espectacles programats a 
la Violeta va viure el passat 22 d’octu-
bre el seu exponent, en un acte que 

comptava amb les entrades exhau-
rides dies abans de la seva celebra-
ció. Es tracta de la representació de 
l’obra ‘Ovelles’, de la sala Flyhard, que 
ha comptat amb la complicitat d’un 
públic entregat a una història quo-
tidiana, el debat entre germans so-
bre una herència rebuda, amb un toc 
surrealista, i realment còmica, com ho 
demostren els riures constants que va 
despertar en la platea.

Satisfacció entre el públic i satisfac-
ció també entre els responsables de la 
Violeta, per la bona acollida de la pro-
posta i que confien tingui continuïtat en 
els pròxims actes programats, ara ja els 
que corresponen al mes de novembre 
i al desembre, per als que, recordem 
les entrades ja estan a la venda. / Foto: 
Ovelles, a la Violeta . / A.J. •

PRoGRAMAció novEMBRE i dEsEMBRE

TRAMPEs dE ZoRRos, dE JoAn MARiA vidAL
05/11/2022, 20:00 hores · Preu: 10 €

coRAL sAnTA RosALiA dE ToRREdEMBARRA · viAGGio in iTALiA
13/11/2022, 18:00 hores · Preu: 10 €

LLARG dinAR dE nAdAL, dE THoRnTon WiLdER AMB BRunA cusi
Premi Butaca 2015 Millor espectacle de petit format
24/11/2022, 19:00 hores · Preu: 17 €

niT dE BLuEs AMB: AGusTÍ MAs BLuEs ExPLosion & KiTfLus + 
siLvER BLuEsERs
03/12/2022, 19:30 hores · Preu: 15 €

AnTE Todo MucHA cALMA! AMB JosE coRBAcHo
09/12/2022, 20:00 hores · Preu: 15 €

ALiciA AL PAÍs dE LEs MERAvELLEs, dE MARTA BucHAcA
Un espectacle per a infants i famílies
10/12/2022, 18:00 hores · Preu: 10 €

concERT: JoAn MiquEL oLivER
17/12/2022, 20:00 hores · Preu: 17 €
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MARITIME BEACH CLUB + INFO I RESERVES TLF. 977 651 557
eventos@granclaustre.com

WWW.GRANCLAUSTRE.COM
 

MASIA CAN MARTI
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Casaments
Cocktails
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BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

Projecte local ‘Xerrem Junts, parlar català i conviure’

Hi ha un article de David Valls que mostra com 
es va perdent el català als nostres pobles i bar-
ris (https://tuit.cat/Qugu6) i que ens alerta de 

les conseqüències fatals que es desprenen d’aquesta 
tendència si no hi fem res: molts dels qui parlem ca-
talà canviem al castellà de manera gairebé auto-
màtica als primers símptomes que el català no és la 
llengua primera de l’interlocutor. 

A la gent que parla una llengua, en qualsevol país, 
no se li demana que en sigui activista, ni quan la llen-
gua va bé, de baixada, ni quan l’ús es fa costerut. Hi 
ha lleis demogràfiques i d’exercici de poder que en 
transformen les condicions i, per tant, els usos. Ens 
ho diuen històries que ja sabem. Avui, el català és una 
llengua minorada pels dos motius esmentats, entre 
d’altres. Hem de partir d’aquesta realitat. 

Al Tarragonès, on passa el mateix que als pobles 
i barris de l’article, hi ha també gent activa i responsa-
ble pel que fa a la llengua, a la gent i al país. Són gent 
que sap que la gran majoria de nouvinguts no tenen 

una actitud adversa respecte del català. Si aquestes 
persones actives veiessin la possibilitat real de col·la-
borar amb ells perquè es familiaritzessin amb la nostra 
llengua i se la fessin seva, dedicarien amb gust poc 
més d’una hora a la setmana a aquesta causa i tindri-
en, de retruc, una experiència ben gratificant pel fet de 
compartir humanitat amb qui està delerós d’incloure’s 
socialment a aquesta terra. 

El Consell Comarcal del Tarragonès, els ajunta-
ments que s’hi han adherit (Altafulla, salomó, el 
Morell, la Riera de Gaià, la nou de Gaià, la Po-
bla de Mafumet, vilallonga del camp i creixell), la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL) i l’Associació de Professionals i Estudiosos en 
Llengua i Literatura Catalana de la URV (APELLC) es-
tem iniciant o consolidat en vuit poblacions el projecte 
Xerrem junts. Parlar i conviure.  

Feu-hi un cop d’ull a https://www.cal.cat/projecte/
xerrem-junts/. Són trobades setmanals on gent volun-
tària i gent que vol acostar-se a la llengua catalana 

se saluden, comuniquen, riuen, surten i fan activitats 
junts en català mentre van avançant en reconeixement 
mutu i oportunitats d’inclusió i cohesió social. Per a 
qualsevol dubte podeu comunicar-vos amb qui co-
ordina l’activitat al correu xerremjuntscamp@cal.cat. 
Som-hi, plegats, per omplir la pica de la cohesió soci-
al als nostres pobles amb el vincle comú del català. •

Sió Santaulària

Xerrem Junts 

EL MusEu ETnoGRàfic d’ALTAfuLLA, oBERT ToTs ELs cAPs dE sETMAnA

El Museu Etnogràfic d’Altafulla recupera la seva acti-
vitat habitual un cop passada la pandèmia i torna a 
obrir cada cap de setmana perquè qui ho desitgi visiti 
les instal·lacions. Cada dissabte a la tarda, de 17.30h 

a 19.30h i cada diumenge al matí, d’11.30h a 13.30h 
es pot fer un tastet de la història d’Altafulla a través del 
fons que hi ha dipositat. Un fons principalment donat 
pels veïns i veïnes de la vila i gestionat per un equip de 

voluntaris i voluntàries, entre els quals es troba Salva-
dor Gatell, qui va restaurar gran part de les mil peces 
que s’hi poden trobar. • 

 Breus

càlid homenatge pòstum del cE Altafulla a ignasi Torres

El Centre d’Esports Altafulla va retre homenatge a qui va ser el soci número 1 del club, 
ex-jugador i ex-president, Ignasi Torres Marquès, que va traspassar el passat 23 d’oc-

tubre a l’edat dels 87 anys. Els jugadors del primer equip groc-i-negre, juntament amb els 
del CF Montblanc, van dur a terme un passadís d’honor a la vídua, la seva esposa Carme, 
acompanyada per un dels seus fills, el ‘Nani’, i una de les nétes.  Responsables directius 
del club, Toni Rodríguez i Pedro Navarro, els van fer entrega d’un ram de flors en record 
a Ignasi Torres. Una de les imatges que quedaran en la memòria per a molts aficionats va 
ser quan Ignasi Marquès va protagonitzar la sacada d’honor per inaugurar el nou camp 
de gespa a l’estadi Joan Pijuan. / Fotos: CE Altafulla. •



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
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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
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fu
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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 sººAlut
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 6:49 7:01 7:35
7:24 7:57 7:44 8:21
8:15 8:48 8:10 8:48
8:55 9:30 9:03 9:41
9:37 10:13 9:43 10:21
10:15 10:51 10:27 11:07
10:59 11:33 11:05 11:45
11:40 12:14 11:47 12:27
12:15 12:51 12:31 13:11
12:55 13:31 13:08 13:47
13:35 14:11 13:45 14:22
14:14 14:51 14:24 14:59
14:56 15:33 15:04 15:39
15:38 16:14 15:46 16:23
16:18 16:54 16:28 17:07
16:59 17:35 17:07 17:47
17:40 18:17 17:49 18:27
18:14 18:51 18:29 19:08
18:54 19:31 19:04 19:44
19:35 20:11 19:44 20:23
20:15 20:50 20:24 21:02
20:55 21:30 21:05 21:38
21:35 22:07 21:45 22:16

D
is

sa
bt

es

7:25 7:58 8:08 8:41
9:16 9:54 10:04 10:41
10:52 11:33 11:43 12:24
12:20 12:56 13:07 13:49
14:01 14:37 14:47 15:22
15:34 16:10 16:20 16:56
17:08 17:44 17:54 18:33
19:11 19:48 19:58 20:40
20:50 21:27 21:36 22:12
22:20 22:56

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:26 7:59 8:09 8:42

9:17 9:57 10:08 10:42
10:55 11:36 11:49 12:23
12:28 13:04 13:17 13:51
14:04 14:40 14:52 15:26
15:39 16:15 16:27 17:01
17:12 17:48 18:00 18:34
19:10 19:46 19:57 20:31
20:42 21:18 21:30 22:03
22:13 22:49

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

temperatura màxima 27 °c dia 15 mitjana mensual temp. màx. 24,8 °c obserVADors: joan Vives, lluís brullas, jordi cuscó 
josep muntades i josep maria Aules temperatura mínima 8,6 °c dia 2 mitjana mensual temp. mín. 14,6 °c

Pluja màxima 10,8 mm dia 7 total pluja recollida 12,5 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 6:23 6:40 6:50 7:11 7:15
7:05 7:10 7:30 7:35 7:56 8:00
7:20 7:25 7:50 8:30 8:51 8:55
7:40 7:45 8:05 9:10 9:31 9:40
7:55 8:00 8:20 9:45 10:06 10:10
8:20 8:25 8:50 10:10 10:36 10:40
8:40 8:45 9:05 11:05 11:33 11:35
9:00 9:05 9:25 11:45 12:06 12:10
9:15 9:20 9:40 12:20 12:41 12:45
9:45 9:50 10:10 12:45 13:06 13:10
10:15 10:20 10:40 13:15 13:36 13:40
10:45 10:50 11:10 13:45 14:06 14:10
11:15 11:20 11:40 14:10 14:31 14:35
12:15 12:20 12:40 14:20 14:41 14:45
12:40 12:45 13:05 14:45 15:06 15:10
13:10 13:15 13:36 15:10 15:31 15:35
13:40 13:45 14:05 15:15 15:41 15:45
14:15 14:20 14:40 16:15 16:41 16:45
15:15 15:20 15:40 17:25 17:46 17:50
16:20 16:25 16:45 18:15 18:36 18:40
16:45 16:50 17:10 18:45 19:06 19:10
17:15 17:20 17:40 19:15 19:36 19:40
18:20 18:25 18:45 19:45 20:06 20:10
19:15 19:20 19:45 20:15 20:36 20:40
20:15 20:20 20:40 21:10 21:36 21:40
21:45 21:50 22:10 22:25 22:46 22:50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:25 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:55 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:05 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:55 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:25 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:25 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:10 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:10 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:25 21:30
20:55 20:58 21:22 21:35 22:00 22:05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:55 8:58 9:22 10:00 10:25 10:30
10:30 10:33 10:57 11:30 11:55 12:00
12:00 12:03 12:27 13:00 13:25 13:30
16:10 16:13 16:37 16:50 17:15 17:20
17:20 17:23 17:47 18:00 18:25 18:30
18:45 18:48 19:12 19:30 19:55 20:00
20:15 20:18 20:42 21:00 21:25 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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Dimecres 9 de novembre
14.00 h / Esplai de la Gent Gran d’Altafulla
DINAR DE FESTA MAJOR
Organitza: Esplai de la Gent Gran d’Altafulla · Col·labora: Ajunta-
ment

Dijous 10 de novembre. La Vigília
A partir de les 11.30 h / Institut d’Altafulla
I CROSS SANT MARTÍ DE L’INSTITUT D’ALTAFULLA
Organitza: Institut d’Altafulla · Col·labora: Ajuntament
20.00 h / Inici Plaça del Pou
CORRETRAQUES I CORREBARS AMB LA XARANGA ESTRELLA 
BAND
Organitza: Grup de Diables d’Altafulla
Col·labora: Ajuntament i bars participants d’Altafulla
23.30 h / Envelat Parc del Comunidor
EMPALMADA POPULAR AMB MÚSICA DE DJ
Organitza: Grup de Diables d’Altafulla · Col·labora: Ajuntament

Divendres 11 de novembre. Sant Martí
6.00 h / Inici Plaça del Pou
TOC DE MATINADES
Sant Martí es desperta sempre amb el Toc de Matinades que
amenitzen els carrers de la Vila els nostres grallers.
Organitza: Grallers d’Altafulla · Col·labora: Ajuntament i Gralleres 
dels Bastoners d’Altafulla
8.00 h / Escoles Teresa Manero
ESMORZAR DE L’ARENGADA
Organitza: Ajuntament i Brigada Municipal
10.30 h / Plaça del Pou
PUJADA DEL PILAR PER LES ESCALES
Plaça del Pou, carrer del Forn i plaça de l’Església
Organitza: Castellers d’Altafulla · Col·labora: Ajuntament
11.00 h / Altafulla Ràdio 107.4 FM
EMISSIÓ DEL BALL DE SANT MARTÍ a càrrec de Joana Badia
Organitza: Altafulla Ràdio i Ajuntament
11.00 h / Església de Sant Martí
OFICI DE FESTA MAJOR
Cantat per la Coral Nou Rebrots
Organitza: Parròquia Sant Martí i Coral Nou Rebrots · Col·labora: 
Ajuntament
12.00 h / Inici Plaça de l’Església
PROCESSÓ DE SANT MARTÍ
Participen i col·laboren els elements festius d’Altafulla: Castellers, Di-
ables Petits, Bastoners, Gegants i Nans, Grallers d’Altafulla, Gralleres 
dels Bastoners d’Altafulla i també la cobla La Principal de Tarragona
Organitza: Parròquia Sant Martí · Col·labora: Ajuntament
En acabar...
BALLADA DE BASTONS
Organitza: Bastoners d’Altafulla i Grallers d’Altafulla · Col·labora: 
Ajuntament
BALLADA DE SARDANES
A càrrec de la cobla La Principal de Tarragona
Organitza: Ajuntament
16.00 h / Carrer de l’Hostal
LA RIFA DELS DIABLES. JOC DEL QUINTO
Organitza: Grup de Diables Petits d’Altafulla · Col·labora: Ajunta-
ment
19.00 h / Inici cruïlla entre Mn. Miquel Amorós
i Corraló de l’Espinac fi ns Pl. del Pou
RUA DE SANT MARTÍ
Amb la representació de la llegenda de Sant Martí, narrada per Joa-
na Badia i la degustació del pastís de la capa de Sant Martí. Podreu 
lluir el fanalet que heu fet a l’escola o bé a casa. Amb la participació 
dels alumnes de vent i percussió de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Ajuntament · Col·labora: Joana Badia, Joan Ma. Vidal i 
Escola de Municipal de Música
20.00 h / Altafulla Ràdio 107.4 FM
EMISSIÓ DEL BALL DE SANT MARTÍ a càrrec de Joana Badia
Organitza: Altafulla Ràdio i Ajuntament

22.30 h / Envelat del Parc del Comunidor
GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR
I seguidament...
BALL DE GALA AMB L’ORQUESTRA SELVATANA
Per gaudir del ball al so dels ritmes més diversos!
Organitza: Ajuntament

Dissabte 12 de novembre
11.30 h / Punt de trobada Ca l’Ixart
VISITA GUIADA TEATRALITZADA DE MARTÍ I FRANQUÈS (Gratuïta)
Organitza: Ajuntament
12.00 h / Envelat del Parc del Comunidor
XIP XAP. ANIMACIÓ INFANTIL AMB L’ESPECTACLE: “UH! QUIN 
CANGUELI!”
Organitza: Ajuntament
12.30 h / Local dels Castellers d’Altafulla
VERMUT A CA L’IXART AMB DJ JARRAS
Organitza: Castellers d’Altafulla
23.30 h / Envelat del Parc del Comunidor
PORTO BELLO toca a casa!
Rebem amb moltes ganes el grup altafullenc! Tot a punt per gaudir 
d’una nit màgica de festa, energia positiva i bons sentiments! Recull 
de les millors cançons de Basat en fets reals i L’ull de la tempesta i 
ens presentaran els seu tercer disc La llei Universal. No t’ho perdis i 
vine a ballar, saltar i cantar! I en acabar rematarem la nit amb el DJ 
CEBA, per qui encara li quedi energia per a més! · Entrada gratuïta
Organitza: Ajuntament

Diumenge 13 de novembre
De 10.00 a 13.30 hores / Plaça Martí Royo
TROBADA COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA
Col·labora: Ajuntament
10.30 h / Escola El Roquissar
CROSS DEL ROQUISSAR
Participació oberta a tots els nens/es prèvia inscripció a l’Escola El 
Roquissar o Escola La Portalada fi ns el 12 de novembre
Organitza: AFA i Escola El Roquissar · Col·labora: Ajuntament
12.00 h / Vermuteria La Ramona
2n CAMPIONAT DE FUTBOLIN
Incripcions a La Ramona fi ns el 9 de novembre. Places limitades
Organitza: Vermuteria la Ramona
De 12.00 a 15.00 hores / Envelat del Parc del Comunidor
CLASSE DE ROCK & ROLL EN PARELLA, AMB QUIM I RAQUEL DE 
DANSCLAS
Vine a ballar i a fer el vermut amb nosaltres!
Organitza: Ajuntament · Col·labora: Dansclas
I seguidament...
BALLAREM A RITME DE SWING AMB L’ASSOCIACIÓ TARRAGONA 
SWING
Vermut gratuït per a tots els participants als balls!
Organitza: Ajuntament
Col·labora: Tarragona Swing
18.00 h / La Violeta
VIAGGIO IN ITALIA, Coral Santa Rosalia de Torredembarra
Entrada 10€. Entrades disponibles a lavioleta.sacatuentrada.es, 
ofi cina de turisme i també a la màquina d’informació de la plaça del 
Pou.
Organitza: Ajuntament
19.30 h / Plaça del Pou
CORREFOC I VERSOTS DELS DIABLES D’ALTAFULLA
Recorregut: Pl. del Pou, Sant Martí, Martí d’Ardenya, c/ de l’Hostal, 
c/ de Dalt, Cantó de la Vila, Mossèn Miquel Amorós, Corraló de l’Es-
pinac, c/ de Dalt, c/ de l’Hostal, Martí d’Ardenya, Sant Martí i Pl. del 
Pou.
Emissió dels versots en directe per Altafulla Ràdio 107.4 FM.
Organitza: Grup de Diables d’Altafulla · Col·labora: Ajuntament i 
Altafulla Ràdio
En acabar a l’Era de l’Ixart (al costat del Castell)
CASTELL DE FOCS DE FI DE FESTA
Organitza: Ajuntament
Col·labora: Grup de Diables d’Altafulla

Altres
Divendres 18 de novembre
20.00 h / La Violeta
SESSIÓ ESPECIAL CINECLUB LINK, CICLO DE CINE Y MUJERES RU-
RALES: ALCARRÀS
Amb la presència de membres de l’equip de la pel·lícula. Aportació 
5€, socis 3€, socis amb abonament i menors de 25 anys 2€
Organitza: LINK · Col·labora: Ajuntament

Dissabte 19 de novembre
De 10 a 13 hores / Punt de sortida: Museu Etnogràfi c (Camí de l’Er-
mita s/n)
ELS TURONS DE SANT ANTONI
Descoberta de la fl ora i la fauna mediterrània més representativa. 
Aportació 2€ per persona. Per a més informació i reserves: joan@
hortdelasinia.com, 655 486 115
Organitza: Hort de la Sínia · Col·labora: Ajuntament
17.30 h / Pavelló Poliesportiu Municipal
XIV MEMORIAL PEPE PIJUAN
Partit entre Veterans Futbol Sala Altafulla i Penya Barcelonista Alta-
fulla, seguit del quadrangular entre equips femenins de Castellers, 
Diables, Bastoners i Gegants i nans i triangular masculí entre Ar-
mats, Castellers i Diables d’Altafulla
Organitza: “Amics del Pepe” · Col·labora: Ajuntament, Veterans 
F.S.A., Penya Barcelonista, Armats, Castellers, Diables, Gegans i nans 
i Bastoners d’Altafulla
De 17 a 21 hores / Esplai de la Gent Gran
DONACIÓ DE SANG
Organitza: Ajuntament i Banc de Sang i Teixits
20.00 h / Pallissa de l’Era del senyor
ALTAFUJAZZ: COLORES DEL TROPICO
Organitza: Oil Jazz · Col·labora: Ajuntament
23.00 h / Local dels Castellers d’Altafulla
GUATEQUE CASTELLER
Música dels ’70, ’80 i ’90
Organitza: Castellers d’Altafulla

Dijous 24 de novembre
19.00 h / Biblioteca Municipal
CLUB DE NOVEL·LA LITERATURES DEL MÓN
Organitza: Biblioteca Municipal
19.00 h / La Violeta
LLARG DINAR DE NADAL de Thornton Wilder amb Bruna Cusi
Entrada 17€. Entrades disponibles a lavioleta.sacatuentrada.es, 
ofi cina de turisme i també a la màquina d’informació de la plaça del 
Pou
Organitza: Ajuntament

Divendres 25 de novembre
DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Programa d’activitats a banda

Diumenge 27 de novembre
11.00 a 13.00 hores / Punt de sortida: Club Marítim d’Altafulla
VISITA GUIADA DESEMBOCADURA DEL GAIÀ I HORT DE LA SÍNIA
Col·laboració 2€ (projecte de conservació del Centre de Divulgació 
de la Tortuga)
Contacte i reserves: 655 486 115, joan@hortdelasinia.com

Dimecres 30 de novembre
17.00 a 18.30 hores / Biblioteca Municipal
TARDA DE JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA
Per nens i nenes de +4 anys
Cal reservar plaça al Whatsapp de la Biblioteca 608 589 530
Organitza: Biblioteca Municipal

Festa Major d’Altafulla. Del 3 al 13 de novembre #FMSantMarti2022 #CulturaSegura #FestaSegura




