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Sant Martí crida a la participació

300 anys de l’ermita de Sant Antoni, 300 anys del 1714 i una gran mobilització 
ciutadana convocada per al 9-N. Sense cap mena de dubte, aquesta Festa Major 
de Sant Martí cau en un any difícil d’oblidar. És per això que, respectant la plu-
ralitat del poble d’Altafulla, creiem que el lloc on tots ens hem de trobar com un 
sol poble (que és el som), amb les nostres diferències i similituds però alhora 
amb la convicció que podem sumar per fer una Altafulla millor, és a la Festa 
Major. Hi ha actes per a tots els gustos, que respecten tradicions, que permeten 
gaudir de la festa, de la cultura i... de la discrepància que fa que, amb orgull, 
podem dir que Altafulla té el seu propi model, on no sobra ningú.

Hi ha persones a qui agraden les processons i d’altres no; hi ha aquells a qui 
agrada el correbars i aquells a qui no; hi ha gent a qui agrada l’esport i gent a 
qui no; hi ha a qui li agraden els versots i a qui no; a alguns els agrada la gresca 
i a d’altres no; hi ha qui acompanya el toc de matinades o gaudeix de l’arengada 
i hi ha qui no... Però hi ha una cosa que a tots ens uneix: portar Altafulla al cor. 
Aquí sí que hi som totes i tots. Us esperem a la Festa Major!

Visca Sant Martí, visca Altafulla i visca Catalunya!

Fèlix Alonso Cantorné

Alcalde d’Altafulla



Sí, sí… ja arriba Sant Martí!

Poc podíem pensar que el Sant Martí de 2014 fos tan mogut. Al bell mig de la 
nostra Festa Major el Govern de la Generalitat ha convocat, com bonament ha 
pogut, un procés participatiu (que havia de ser una consulta, que havia de ser 
un referèndum…) preguntant-nos quin ha de ser el futur polític de Catalunya: 
independent o no. Doncs sí, sí, ja és Festa Major, potser la que ha estat més 
difícil de fer quadrar des que sóc regidor de Festes. Totes les entitats del poble 
han ofert un reguitzell d’activitats que ens farà estar a peu de carrer durant 
mig novembre: sense elles seria impossible poder fer aquesta festa. Se’ns 
dubte, el cor de la Festa Major és tota la gentada que fa poble mitjançant les 
entitats.

La nostra Festa Major té moments molt emotius, com el pilar de 4 caminant 
per les escales, anar amb la gernació de gent que corre sota la traca per 
continuar amb el correbars al ritme de la xaranga, escoltar els versotets dels 
Diables Petits o seguir la canalla que participa amb els seus fanalets a la 
Rua de Sant Martí. Tothom, grans i petits, pot trobar una activitat on pensar 
“aquesta és la meva!”. Venen dies importants per Altafulla i el país, hi ha una 
manera millor de viure’ls que gaudint de Festa Major?

Visca Altafulla i Sant Martí! Visca Catalunya!

Jordi Molinera i Poblet

Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de Cultura i Festes
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DIJOUS 6_
Per Festa Major, les entitats a l’escola!
LA PORTALADA I EL ROQUISSAR

Durant aquesta setmana els Castellers, els Diables, els Bastoners 
i els Gegants visiten les escoles del poble.

Presentació del llibre d’Hèctor López Bofill, “Germans del Sud”. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

L’autor altafullenc ens presenta la seva darrera novel·la… 
qu hauria passat si els catalans haguéssim guanyat la batalla de Muret?

Documental “Nosaltres els Xiquets de Valls”.
SALA DE PLENS

Els Castellers d’Altafulla ens ofereixen aquest documental sobre la llarga història 
dels Xiquets de Valls.

15:00    

19:30

20:00

DIVENDRES 7_

Coets d’inici de Festa Major i repic de campanes.
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Ja ho tenim aquí! Els Diables d’Altafulla donen el tret oficial de sortida
de la Festa Major! Col·labora: Pirotècnia Catalana

Exposició infantil i xocolatada. 
MUSEU

Recordeu els dibuixos que vau fer per la Festa Major petita? Veniu a veure’ls exposats 
i els podreu agafar per emportar a casa!

Xerrada: “Món editorial, editors, autors...” a càrrec de Jesús Ballaz. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Fer un llibre no és una tasca fàcil! A la biblioteca ens expliquen com funciona 
aquest món!

19:30   

18:00   

19:00   

Presentació del llibre: Josep Maria Boronat i Recasens (1904-1969).
Una aproximació històrica, a càrrec de la Dra. Montserrat Duch i Plana 
de la URV.
CENTRE D’ESTUDIS

El Centre d’Estudis també participa de la Festa Major amb la presentació
d’aquest llibre.

19:30   

Pregó de Festa Major. 
PLAÇA DEL POU

Tothom del poble ha anat a comprar el diari, unes llaminadures, alguna 
revista o un detallet a “Regal i Paper”… més conegut com “la Júlia”,
ja sabeu qui farà el pregó d’enguany?

20:00
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PLAÇA DEL POU

Durant quinze dies tothom ha pogut votar qui serà l’Hereu i la Pubilla 2014. Veniu a 
conèixer els afortunats!

Assaig general dels Castellers d’Altafulla
CA L’IXART

Els Castellers d’Altafulla surten a assajar al carrer per preparar la Diada de Sant 
Martí. Com sempre, tothom és benvingut i convidat a participar-hi.

Concert: Orquestra Mitjanit, Brams i Rumba al Bar.
PAVELLÓ MUNICIPAL

Arriba un dels plats forts de la Festa Major, el concert al Pavelló! Tota una nit de bona 
música i festa amb 3 estils diferents! (Venda d’entrades anticipades a www.altafulla.
cat/santmarti i al Punt d’Informació Juvenil a 5€. A taquilla 7€.)

20:30

21:00

00:00

DISSABTE 8_
III Prova de treball per a gossos de rastre.
MUNTANYA DE SANT ANTONI

La Societat de Caçadors “La Coma” no poden faltar per festes!
I els seus gossos també hi participen!

08:30    

Esmorzar Popular d’ATECA
CARRER CAMI DEL PRAT (BAIX A MAR)

Com cada any els comerciants del poble organitzen el tradicional 
esmorzar! Preu: 2,5€

09:00

Caminada pels Camins d’Altafulla (12 km.).
PLAÇA DEL POU

Amb l’ajuda de la Penya Ciclista, i després d’esmorzar, fem una bona 
excursió per l’entorn del poble.

09:30

Campionat de Botifarra
CASAL LA VIOLETA

Els millors jugadors locals de Botifarra es reuneixen a la Violeta… 
vols ser el guanyador dels diversos premis?

10:00

 Vermut electrònic casteller
CA L’IXART

Vine a fer el vermut al local dels Castellers en un ambient immillorable
i amenitzat amb música electrònica a càrrec de DJ Miguel Llinares.

13:00   



DISSABTE 8_

DIUMENGE 9_

Cercavila
VILA CLOSA

Des de la Plaça del Pou i per tota la Vila Closa sortim en cercavila amb els bastoners, 
diables petits, grallers, els nans i gegants… vine a acompanyar el seguici!

Inauguració de l’exposició col·lectiva
PALLISSA DE L’ERA DEL SENYOR

Des d’avui i fins dissabte 15 de novembre el Cercle Artístic d’Altafulla ens ofereix les 
seves millors obres pictòriques.

Concert de gralla
ESCALES DE LA PLACETA

Els grallers d’Altafulla ens van fer descobrir aquest bonic espai per gaudir de la 
música. Enguany ho repeteixen!

Concert i ball de Festa Major.
CASAL LA VIOLETA

Prepareu els millors vestits, veniu ben bonics i boniques… l’Orquestra Montgrins bé 
val que tothom vingui de gala!

Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya
INSTITUT D’ALTAFULLA

Sí-Sí? Sí-No? No? Tots i totes estem cridats a participar sobre la pregunta de l’any: 
Catalunya independent? Més informació a www.participa2014.cat.

Torneig de Petanca.
BRISES DEL MAR

Un bon joc de canells, la terra més òptima i una bona companyia. 
Tot a punt per jugar a petanca!

Cercavila castellera
CA L’IXART

Trobada de les Colles Xiquets de Tarragona, Xicots de Vilafranca i Castellers 
d’Altafulla i Cercavila des de l’Era de l’Ixart, per la Vila Closa, fins a fer l’entrada 
conjunta a la Plaça del Pou.

17:00    

19:00    

20:00    

22:30   

09:00 

09:30 

11:30 

Anem al cercavila!
LLAR D’INFANTS FRANCESC BLANCH

Els més petits anem amb els grallers cap a la cercavila amb els nostres nanos!

16:45
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PLAÇA DEL POU

Amb Xiquets de Tarragona, Xicots de Vilafranca i Castellers d’Altafulla. Sens dubte, 
la Diada més esperada per part dels Castellers d’Altafulla, tothom a plaça a fer pinya!

Rua de Sant Martí
CARRER DE DALT

Aquests darrers dies a l’Esplai de la Gent Gran han treballat de valent ajudant als 
més petits a fer els seus fanalets. Veniu amb Sant Martí a la rua! I seguidament a la 
PLAÇA DEL POU Concert de l’escola de Música i després.... 
Pastís de la capa de Sant Martí!

Correfoc i versotets dels Diables Petits
PLAÇA DEL POU

La canalla dels Diables ja ho té tot preparat pel seu correfoc! I encara tenen més 
energia: els Versotets no deixaran a ningú indiferent!

Jocs inflables 
PL. MARTÍ ROYO

Salta, bota, brinca… i torna a començar! Durant tot el dia i sense parar!

“La Martina i el seguici d’Altafulla”
BIBLIOTECA MUNICIPAL

La Martina és una nena del poble que tot just ara descobreix les entitats del poble. 
Bastoners, castellers, diables, nans i gegants… les vol conèixer totes!

Correbars i corretraques
PLAÇA DEL POU

Tothom a les seves posicions! Els Diables ens fan anar de bar en bar al ritme 
de la Xaranga i fent petar la traca de la Pirotècnia Catalana.

Nit de l’Empalmada
PARC DEL COMUNIDÓ

Prohibit anar a dormir: Sant Martí comença ara! Tothom de festa amb els Diables.

12:00 

17:30 

19:30 

11:00 

19:00 

20:30 

00:00 

DILLUNS 10_



DIMARTS 11_

Esmorzar de l’arengada
ESCOLES TERESA MANERO

Avui cal agafar forces perquè ens espera un dia llarg. La millor manera és amb un 
bon esmorzar d’arengades!

Pujada del pilar per les escales
PLAÇA DEL POU, CARRER DEL FORN, PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Sens dubte un dels actes més emocionants i amb més tradició per part dels Caste-
llers d’Altafulla. No us ho podeu perdre!

Ofici de Festa Major i Processó
ESGLÉSIA / VILA CLOSA

Com cada 11 de novembre, honorem al nostre patró. L’acompanyaran els Castellers 
d’Altafulla, els Grallers d’Altafulla i la cobla la Principal de Tarragona.

Ball de Bastons
PLAÇA DEL POU

Els Bastoners després d’acompanyar a Sant Martí ens ofereixen una ballada!

Sardanes
PLAÇA DEL POU

Amb la cobla la Principal de Tarragona l’Agrupació Sardanista d’Altafulla ens convida 
a ballar la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.

Quinto dels Diables
SANT ANTONI ABAD / ANTIC CARRER DE L’HOSTAL

Torna la sensació de la Festa Major de l’any passat! El Quinto! Compra el teu cartró 
i que la sort t’acompanyi!

Correfoc dels Diables
VILA CLOSA

Ara sí que sí, els Diables prenen la Vila Closa amb el seu foc i al ritme dels timbalers. 
Veniu protegits perquè ells venen preparats per donar-ho tot!

08:00    

10:30    

11:00    

12:30    

13:00   

16:00   

20:30  

Toc de matinades

Encara dormiu? Tranquils, els Grallers d’Altafulla estan disposats a despertar 
a tot el poble!

06:00



Versots i esclat de Festa Major.
PLAÇA DEL POU

Llucifer i la seva tropa volen dir-nos 4 veritats. I a qui l’hi molesti, que s’hi posi fulles!

Col·labora “Pirotècnia Catalana”.

21:30  

DIMECRES 12_

DIVENDRES 14_

Missa de Difunts.
ESGLÉSIA

Recordem a aquells que ja no són entre nosaltres.

Dinar de germanor de la gent gran.
ESPLAI DE JUBILATS

La gent gran del poble ha preparat un bon tiberi, i bé que se l’han guanyat: 
tenim domassos nous gràcies a ells!

Contacontes: La llegenda de Sant Martí
BIBLIOTECA MUNICIPAL

La Pepi Miró amb la col·laboració del Centre Obert explicarà als més petits 
qui era Sant Martí, un aventurer com pocs!

Club de lectura - Assaig: L’escola de la ignorància. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Per Festa Major també tenim moments per la lectura, i els clubs de lectura
de la Biblioteca tenen les portes obertes de bat a bat.

Guateque dels 60’, 70’ i 80’.
LOCAL DELS CASTELLERS

Els Castellers d’Altafulla ens animen a rebuscar dins l’armari i recuperar la roba 
que estava de moda fa 40 anys! Vine a ballar al ritme de la música d’aquells anys 
amb la millor companyia!

III Memorial Pepe Pijuan
PAVELLÓ POLIESPORTIU

Els veterans del Futbol Sala, amb la participació de Diables d’Altafulla, Castellers 
d’Altafulla, Penya Ciclista i la Penya Barcelonista, ens conviden a recordar al Pepe 
amb un dels seus esports favorits: el futbol sala.

12:00

14:00

17:30

19:00

23:00

20:30
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DISSABTE 15_

DIUMENGE 16_

Recuperem la vegetació de la nostra platja.
CLUB MARÍTIM

A poc a poc l’entorn de la Roca del Gaià té un aspecte més bonic i natural. 
Necessitem la vostra ajuda perquè continuï així, fem viure la platja!

Matí solidari.
PLAÇA MARTÍ ROYO

L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla ha organitzat jocs de petanca, cartes UNO
i balls country i línia. Aquesta activitat és solidaria amb la Marató de TV3.

Saint Martin’s Fest
CASAL LA VIOLETA

La novetat d’enguany! Una colla ha decidit convertir Altafulla en Manchester 
per un dia de la mà dels DJ Miqui Puig, DJ Figa i Dj De Moda.

Torneig de dòmino
LA VIOLETA

Avui és el dia dels “champions” de la fitxa, totes les estratègies preparades 
per obtenir la millor puntuació!

XI Baixada de Trastos.
DARRERE EL CASTELL

Des del Castell fins a Coll de Creus, 2000 metres de recorregut per als vehicles 
més ràpids de la vila. Porteu els vostres xiulets per animar als pilots!

Activitats per la canalla
PLAÇA DEL POU

Taller de Remeis Casolans: “Com tractar el mal de gola”
HORT DE LA SÍNIA - Preu: 15€

11:00

11:30

23:30

08:00

11:00

17:00

11:00

La Post-Festa Major_
DIJOUS 20_

Cineclub Link: Le week-end, en v.o.s.e. 
LA VIOLETA

Entrada: 5€
Entrada socis/es: 3€
Abonament de 5 entrades, només per socis/es: 10€

20:30



DIVENDRES 21_

DISSABTE 22_

DIUMENGE 23_

DIJOUS 27_

DISSABTE 29_

DIUMENGE 30_

Inauguració de l’exposició de pintura, ceràmica, escultura...”Parelles artístiques”. 
PALLISSA DE L’ERA DEL SENYOR

(Exposició oberta fins diumenge 23 de novembre)

Taller de Remeis Casolans: “Què fer quan tenim febre”
HORT DE LA SÍNIA

Preu: 15€

III Trobada de Novel·la Negra a Altafulla, amb la participació de Luis Gutiérrez 
Maluenda, escriptor i Jordi Canal, director de la Bovila. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Cross infantil. 
EL ROQUISSAR

(Inscripcions fins dimarts 18 de novembre)

Club de lectura: Los enamoramientos de Javier Marías. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

19:00

D’ 11
a 13h

19:00

10:30

19:00

Taller de Remeis Casolans: “Com tractar la tos. Preparació de xarops”
HORT DE LA SÍNIA

Preu: 15€

Visita guiada a la desembocadura del riu Gaià i Hort de la Sínia
Informació i reserva de places al telèfon 655 486 115

D’ 11
a 13h

D’ 10
a 13h





La samarreta de les festes!

1r Concurs de fotografia
de Festa Major

Aconsegueix la teva samarreta de les festes de Sant Martí amb el 
motiu que més t’agradi encarregant-la fins el dia 7 a Quart Gràfica!

El col·lectiu de fotògrafs “ALTAFULLA BLOC” i la Regidoria de 
Cultura convoquen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. 
Podeu consultar les bases i els premis a www.altafulla.cat i a la 
pàgina Facebook d’ALTAFULLA BLOC.

C/ De Dalt, 6 baixos
Tel.: 977 65 03 86

quart.grafica@gmail.com
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