BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL / AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Plaça
del Pou

núm. 186 / juny 2018 / www.altafulla.cat

3 CULTURA

La 5a edició de
l’Altacústic se celebrarà
del 19 al 21 de juliol

4 AJUNTAMENT

El Ple demana a la
propietat del Castell que
sigui visitable

6 VIA PÚBLICA

Milloren el Parc dels
Avellaners i les Eres del
Castell i el Senyor

12 EDUCACIÓ

Alumnes de l’Institut,
premiats al Programa
InJUè Smart Challenge

El riu Gaià recupera per unes
hores el seu estat natural

2

Editorial

Plaça del Pou / núm. 186 / juny 2018

Plaça
del Pou
www.altafulla.cat

Butlletí
d’Informació
Municipal de
l’Ajuntament

d’Altafulla

• Edita / Àrea Municipal
de Mitjans de Comunicació
d’Altafulla Plaça del Pou, 1.
43893 ALTAFULLA
www.altafulla.cat
• Direcció / Àrea Municipal de
Mitjans de Comunicació.
• Redacció / Eduard Virgili,
Pilar Ribé i Albert Jansà.
• Col·laboradors /
Marc Pérez, Gemma Soldevila,
Rubén Domínguez, Jean Segovia,
Ildefonso Cuesta, Puri Miró, Pepi
Miró, Llar d’Infants Hort de Pau,
Francesc Ferré, Activistes Altafulla,
Núria Cosialls, Susana Domingo,
Altafulla Bloc i Anna Estrada.
• Portada / Imatge per recordar
de la desembocadura del riu Gaià
aigua avall. / Foto: Altafulla Bloc
• Coordinació /
Albert Jansà 639 775 436
Nou Silva Equips SL 977 248 883
nousilva@telefonica.net
• Disseny /
Croma Produccions Multimèdia
• Producció /
Nou Silva Equips SL
• Dipòsit Legal / T-1721-1999
• Tirada / 2.200 exemplars

El llegat dels Jocs Mediterranis
Quan llegiu aquest editorial, significarà que estem a pocs dies
del 23 de juny, en què Altafulla passarà a la història per ser la
primera seu en organitzar la competició del triatló dels Jocs
Mediterranis. Però no només serà la primera, sinó que l’experiència demostrada en aquests últims anys, de ben segur, i així
ho constaten fonts de les federacions espanyola i catalana que
finalment són els que més en saben, serà tot un èxit. Resultat
que no només s’ha d’agrair a les administracions que sempre
hi ha cregut, sinó també a tot l’equip humà, tècnic i voluntariat,
que ho farà possible. Perquè darrera de les grans fites, sempre
hi ha les persones que les fan possible i que les converteixen
en grans.
Els esdeveniments esportius, i en particular els grans esdeveniments com els Jocs Mediterranis, són una excel·lent
oportunitat per a la reactivació de l’ocupació i per al desenvolu-
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pament econòmic, social i cultural del territori que els acull. Tot
i que l’avaluació del llegat ha estat principalment centrada en
l’impacte econòmic en el territori, el llegat dels esdeveniments
esportius s’ha de veure com un fenomen multidimensional, basat en el triple resultat, que inclou impactes interrelacionats a
curt, mig i llarg termini de caire econòmic, ocupacional, polític,
cultural, en infraestructures, mediambiental i social. I per què
no dir-ho, també d’orgull de pertinença.
Els Jocs acolliran més de 4.000 esportistes de 26 nacionalitats acompanyats per més de 1.000 tècnics esportius. Més de
300 professionals estaran implicats directament en l’organització, assistits per més de 3.000 voluntaris. Les 273 proves esportives seran seguides des de les grades per més de 150.000
espectadors i retransmeses per televisions d’arreu del món. I
Altafulla, un cop més, estarà en la primera fila de l’escenari i a
les pàgines de la Història. •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla
Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de Pau, Esplai
de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Quiosc Lluís, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Pa amb Xocolata, Bar la Violeta i Centre
Cívic de Brises del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat
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JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
696 40 50 16
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.
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Joan Masdéu encetarà la 5a edició del festival Altacústic, que se
celebrarà del 19 al 21 de juliol

rotecció El festival Altacústic d’Altafulla celebra enguany cinc anys
i ho vol celebrar amb els grups i
bandes de música que més bona resposta del públic han tingut en les edicions anteriors. D’aquesta manera, tal
com va explicar el director artístic, Kike
Colmenar, dels tretze grups i bandes
de música independent que actuaran a
Altafulla del 19 al 21 de juliol, repetiran
Minova, que estrenarà a l’Altacústic
el seu darrer treball “La Inèrcia del Big
Bang”, un disc que promet revolucionar
novament l’escena del pop electrònic en
català; Judit Neddermann, que estrenarà nou format amb el disc “Nua”; El
Petit de Cal Eril, que serà l’únic concert que farà a la demarcació de Tarragona aquest 2018, i Nyandú, qui també
avançarà a Altafulla temes del seu tercer
treball.
Joan Masdéu, qui actuarà per
primer cop al festival, serà l’encarregat de donar el tret de sortida a l’Altacústic el proper 19 de juliol, a les 20h
a la plaça de l’Església. Joan Masdéu
presentarà Innocents, el seu nou disc
en solitari. Després de Casa Murada
(Global 2011), amb el premi Enderrock
a la millor cançó d’autor per votació popular i de Dissabte (Global 2014), Joan
Masdéu torna als escenaris amb Innocents (Satélite k 2018), un disc innegable, farcit de fantàstiques cançons pop
de melodies exquisides, que suposa un

retorn a l’essència musical i personal de
l’artista de Reus.
El seguiran Olga Pes, Daniel Lumbreras, Clementina, Minova, el Petit
de Cal Eril, Xarim Aresté, Judit Neddermann, Harrison Ford Fiesta,
Nyandú, The Unfinished Sympathy, i
dos grups més que queden per confirmar de la plataforma internacional
Gigmit.
La regidora de Cultura, Montse Castellarnau, ha destacat també l’esforç que
fa l’Ajuntament d’Altafulla perquè tots els
concerts del festival siguin d’entrada
lliure, amb la clara voluntat d’apropar
la cultura i la música a la ciutadania en
un marc incomparable com la Vila Closa.
Castellarnau també ha subratllat la consolidació del festival com a plataforma per a grups joves i emergents, i
també, ha remarcat l’espai de restauració que s’habilitarà com en la passada
edició a l’entorn del Castell.
L’organització repeteix els escenaris
de l’any passat com la plaça de l’Església, la plaça del Pou i l’Escenari
de la Placeta. L’acte de presentació,
celebrat el passat 5 de juny, va comptat
amb l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; la
regidora de Cultura, Montse Castellarnau; el director artístic Kike Colmenar,
i Olga Pes, que en acabar l’acte va interpretar un dels temes que sonaran el
dijous 19 de juliol, a les 21:30h, a l’Escenari de l’Església. / Foto: A.J. •

Programa
Dijous, 19 de juliol de 2018
JOAN MASDEU - PRESENTA: INNOCENTS · 20:00 / Escenari Església
OLGA PES - PRESENTA: TRANSIT · 21:30 / Escenari Església
Divendres, 20 de juliol de 2018
DANIEL LUMBRERAS - PRESENTA: LA VILA · 20:00 / Escenari Placeta
CLEMENTINA - PRESENTA: DARRERE DEL VENT · 21:00 / Escenari Església
MINOVA - PRESENTA: LA INÈRCIA DEL BIG BAND · 22:00 / Escenari Pou
EL PETIT DE CAL ERIL - PRESENTA: “▵” · 23:30 / Escenari Pou
Dissabte, 21 de juliol de 2018
XARIM ARESTÉ - PRESENTA: POLINÈSIES · 20:00 / Escenari Placeta
JUDIT NEDDERMANN - PRESENTA: “NUA” · 21:00 / Escenari Església
HARRISON FORD FIESTA - PRESENTA: LA FÊTE · 21:30 / Escenari Pou
NYANDÚ - PRESENTA NOUS TEMES DEL NOU DISC · 22:30 / Escenari Pou
THE UNFINISHED SYMPATHY - PRESENTA: IT’S A CRUSH · 23:45 / Escenari Pou

Més de 800 persones gaudeixen del festival Tarraco Viva al Parc Voramar

E

3

l Parc Voramar d’Altafulla va tornar
a esdevenir el passat 20 de maig en
l’escenari dels actes del festival de recreació i divulgació romà Tarraco Viva.
Els gladiadors del grup de recreació
històrica Tarraco Lvdvs van fer vibrar el
publicum durant la demostració de les
lluites de gladiadors a l’Antiga Roma. Al
voltant de 800 persones van conèixer
les diferents armes i tècniques de combat que utilitzaven a les Munera gladiatora. El regidor de Turisme, Jaume Sà-

nchez, va qualificar l’espectacle d’“èxit
rotund”. L’edil també va destacar “la
petjada romana” que marca el municipi i la importància d’aquests grups de
representació que recreen escenes del
passat que són “culturalment importants perquè la gent es faci seu aquest
món romà”.
L’espectacle va estar dirigit per
Marc Solé, historiador i creador de
Tarraco Ludvs, que va presentar els
protagonistes i va posar en context el

públic. Solé va explicar que l’objectiu
d’aquesta iniciativa, que va néixer el
2014, és “il·lustrar aquest món que
és tan confós per la imatge que n’ha
donat el cinema de Hollywood”.
D’aquesta manera, el públic va prendre part de l’espectacle i va animar a
un dels dos gladiadors. També va ser
el públic qui va decidir si el gladiador
vençut havia de viure o morir. Després
de la demostració dels gladiadors, es
va fer l’activitat “Ciutadans de roma:
un vestit per a cada ocasió”, a càrrec
del grup tarragoní de reconstrucció
històrica Thaleia. S’hi va poder conèixer la manera de vestir, el calçat o els
pentinats de les diferents classes socials de l’Imperi Romà.
La Vil·la dels Munts també va ser
escenari de les activitats de la Tarraco
Viva i de la Nit dels Museus, amb la visita comentada “Restaurem els banys.
Els Munts en obres”, a càrrec del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
També hi va haver jornada de portes
obertes a la Vil·la. La 20a edició ha tornat a complir les expectatives amb la
venda de més de 17.000 entrades en
els espectacles de pagament. L’organització ja pensa en la propera edició
que se centrarà en les ciutats antigues.
/ Foto: E.V. •

Una sala de plens
plena a vessar recorda
a Manel Chiva Royo

E

nguany s’han complert set anys de la
mort del Doctor Manel Chiva Royo i,
com és habitual des de fa sis edicions, el
Centre d’Estudis d’Altafulla i l’Ajuntament
van organitzar el passat 2 de juny el VI
Memorial Doctor Manel Chiva Royo, que
enguany es va centrar en les vacunes i
els virus, temàtica que va anar a càrrec
del prestigiós Doctor Albert Bosch, catedràtic de Microbiologia del Departament
de Genètica, Microbiologia i Estadística
de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Precisament, l’objectiu
de la trobada és, a banda de retre homenatge a la figura de Chiva Royo, apropar
de forma didàctica a la ciutadania els temes científics. I una vegada més, la cita
va comptar amb una sala de plens plena
de gom a gom. / Foto: E.V. •
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Exigiran a la propietat del Castell que deixi visitar-lo com
preveu la Llei de Patrimoni

E

l Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en
la sessió que es celebrar el passat
28 de maig, va acordar per unanimitat demanar que es compleixi la Llei
9/1993 del Patrimoni Cultural Català al
Castell dels Montserrat perquè la propietat en permeti les visites quatre dies
al mes, arran d’una moció que va presentar l’EINA.
L’edifici és de titularitat privada i va
ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, que és la categoria superior de

protecció al patrimoni cultural que atorga
la Generalitat de Catalunya. Actualment
incompleix la llei del Patrimoni Cultural Català pel que fa a la difusió de l’espai.
Aquesta llei preveu que els propietaris
estan exempts de pagar l’IBI a canvi
de garantir la seva obertura al públic
durant un mínim de quatre dies al mes, pel
valor cultural especial de l’immoble. Un fet
que la propietat mai ha acomplert.
La sessió plenària també va servir per
aprovar, amb el vot en contra del regidor

no adscrit Alberto Moreno, la moció de
l’Esquerra Independentista que denuncia la criminalització dels CDR per part
de l’Estat espanyol. No obstant, l’alcalde Fèlix Alonso, tot i votar a favor de la
moció, va deixar clar que compartia “els
acords però no els preàmbuls”.
El mercat d’estiu, al carrer
Vinyet
El mercat d’estiu que s’instal·la just després de Sant Joan al carrer Vinyet, con-

tinuarà en aquesta ubicació aquesta
temporada, després que la majoria de
l’equip de govern d’Alternativa Altafulla i
el PDeCAT votés en contra d’una moció
de l’EINA que demanava que es tornés a
instal·lar al carrer Fassina, a la nova zona
enjardinada. Segons el regidor de l’EINA,
Jordi Molinera, la proposta ve motivada
per les queixes d’alguns veïns de l’entorn. Per la seva banda, l’alcalde Fèlix
Alonso va explicar que “de cara l’any que
ve s’estudiarà un canvi d’ubicació”. •

Arrenca la nova edició del programa Noves Oportunitats, adreçat als joves d’entre 16 i 24 anys

A

rrenca una nova edició de Noves Oportunitats, un
programa que neix des de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
amb l’objectiu de recuperar les ganes d’aprendre dels
milers de joves que, per motius diversos, no han trobat
el seu lloc als instituts i que, per raó de la seva edat,
són invisibles per a les empreses.
L’objectiu del programa és que els joves assoleixin una certificació i retornin al sistema educatiu
per completar la seva formació, afavorint així la seva
inserció al mercat laboral amb expectatives d’ocupació de qualitat. En aquesta segona edició s’atendran
un mínim de 2.500 joves, entre 16 i 24 anys, que han

abandonat prematurament el sistema educatiu i que
per circumstàncies diverses, presenten factors personals i competencials de major fragilitat.
Com en l’edició anterior, el programa es desplega
en els 8 territoris: Lleida, Alt Pirineu i Aran, Terres de
l’Ebre, Camp de Tarragona, Girona, Catalunya Central, Barcelona Sud, Barcelona Nord i Barcelonès. Així
doncs, les persones joves d’entre 16 i 24 anys que vulguin tenir una Nova Oportunitat ja poden adreçar-se al
Centre de Noves Oportunitats del Camp de Tarragona,
a l’Avinguda Francesc Macià, número 8. El telèfon de
contacte és 977786030. També podeu visitar el web
www.startnovesoportunitats.com. •

Ajuntament
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L’Escola d’Adults obre les preinscripcions el 18 de juny

L’

Escola Municipal d’Adults d’Altafulla obrirà el proper 18 de juny el
període de preinscripcions per al
curs 2018-2019. Les preinscripcions per
als nous alumnes es poden fer, o bé, presencialment, en horari d’oficina dilluns,
dimecres i divendres, de 10 a 14h; i dimecres, de 17 a 19h; o bé, per telèfon al
977651085 i en el mateix horari d’aten-

ció al públic, o bé, per correu electrònic
a escolaadults@altafulla.altanet.org. Cal
que les persones interessades indiquin la
matèria que vol cursar, les dades de contacte (telèfon i correu electrònic), i també
les dades personals (nom, cognoms i número de DNI/NIE).
El període de matriculació serà del
3 al 14 de setembre. Cal recordar que

per tirar endavant cada curs caldrà un
mínim de sis alumnes. Les classes començaran l’1 d’octubre. L’Escola Municipal d’Adults s’ubica a l’Aula de Formació Aldara, al carrer Boga de Baix a Mar,
número 4, als baixos. La graella adjunta,
que us podreu descarregar també al web
www.altafulla.cat, hi trobareu la matèria,
el cost, els dies i horari que s’impartirà,

i els dies i horari de la realització de les
proves de nivell.
D’altra banda, l’Era del Museu d’Altafulla aplegarà el proper 13 de juny la
cloenda del Mòdul C – Coneixement
de la societat catalana i el seu marc
jurídic, una acció formativa que s’adscriu a l’itinerari formatiu del Servei de Primera Acollida Comarcal. •

HORES

PREU
MATRÍCULA

DIES I HORARIS D’IMPARTICIÓ

DATA PROVA DE NIVELL NOUS USUARIS JUNY

ALFABETITZACIÓ ÀRAB

60

SUBVENCIONAT

Dilluns i Dimarts de 15:00 a 16:30

20/06/2018 a les 09:30

CATALÀ ALFABETITZACIÓ

60

SUBVENCIONAT

Grup 1: Dilluns i Dijous de 09:00 a 11:00
Grup 2: Dilluns i Divendres de 15:15 a 17:15

20/06/2018 a les 10:00

CASTELLÀ ALFABETITZACIÓ

60

SUBVENCIONAT

Grup 1: Dilluns i Dimarts de 09:00 a 11:00
Grup 2: Dimecres i Divendres de 09:00 a 11:00

CATALÀ A

60

50,00 €

Divendres de 09:00 a 11:00

CATALA B

60

60,00 €

Divendres de 11:00 a 13:00

CATALÀ C

60

70,00 €

Dilluns de 19:00 a 21:00

CASTELLÀ A

60

50,00 €

Dijous de 09:30 a 11:30

ANGLÈS A

60

140,00 €

Dimecres de 16:00 a 18:00

ANGLÈS B

60

160,00 €

Grup 1: Dimarts d’11:00 a 13:00
Grup 2: Dijous de 19:00 a 21:00

ANGLÈS C (Preparació per a examen)

60

180,00 €

Divendres de 15:30 a 17:30

MATÈRIA

27/06/2018 i 29/06/2018 a les 09:30
25/06/2018 a les 18:00 proves B/C I
27/06/2018 a les 10:00 proves A/B
27/06/2018 i 29/06/2018 a les 09:30

30/06/2018 a les 17:30

TALLER DE CONVERSA ANGLÈS INTERMIG

30

120,00 €

Grup 1: Dimecres de 15:00 a 16:00
Grup 2: Dilluns de 18:00 a 19:00

TALLER DE CONVERSA ANGLÈS AVANÇAT

30

120,00 €

Grup 1: Dimecres de 18:00 a 19:00
Grup 2: Dilluns de 19:00 a 20:00

ALEMANY A

60

140,00 €

Dimarts de 17:00 a 19:00

ALEMANY B

60

160,00 €

Dimarts de 19:00 a 21:00

ALEMANY C

60

180,00 €

Dimecres de 19:00 a 21:00

TALLER DE CONVERSA ALEMANY INTERMIG

30

120,00 €

Dimecres de 18:00 a 19:00

FRANCÈS A

60

140,00 €

Dilluns de 19:00 a 21:00

FRANCÈS B

60

160,00 €

Dimecres de 19:00 a 21:00

TALLER DE CONVERSA FRANCÈS INTERMIG

30

120,00 €

Dimarts de 19:00 a 20:00

TALLER DE CONVERSA FRANCÈS INTERMIG

30

120,00 €

Dimarts de 20:00 a 21:00

ITALIÀ A

60

140,00 €

Dimecres de 17:00 a 19:00

ITALIÀ B

60

160,00 €

Dimarts de 18:00 a 20:00

ITALIÀ C

60

180,00 €

Dimarts de 15:00 a 17:00

TALLER DE CONVERSA ITALIÀ INTERMIG

30

120,00 €

Dimarts de 17:00 a 18:00

TALLER DE CONVERSA ITALIÀ AVANÇAT

30

120,00 €

Dimecres de 19:00 a 20:00

TALLER DE CONVERSA XINÈS

30

120,00 €

Divendres de 18:00 a 19:00

Per determinar

TALLER DE NOVES TECNOLOGIES-TIC

30

120,00 €

Per determinar

Per determinar

TALLER DE JARDINERIA

30

120,00 €

Per determinar

Per determinar

27/06/2018 a les 18:00

25/06/2018 a les 10:00 i 27/06/2018 a les
18:00

27/06/2018 a les 18:00

El servei de càtering de qualitat de l’escola bressol Hort de Pau

A

ra farà un any que va sortir a concurs l’adjudicació
del l’empresa de càtering per portar la gestió de
la cuina de l’escola bressol Hort de Pau, transportar
els menús a l’escola bressol Francesc Blanch i donar
servei al menjar dels avis i les àvies del municipi que ho
sol·liciten. L’empresa que va guanyar el concurs va ser
Menjars de la Mediterrània. L’equip educatiu de l’escola bressol Hort de Pau juntament amb l’AMPA volem
fer arribar al municipi, la nostra satisfacció del servei

que tenim a la cuina de l’escola on es fa diàriament el
menjar per a tots els infants de les dues llars d’infants
d’Altafulla i pels avis i les àvies que ho sol·liciten.
Els nens i les nenes mengen dos dies a la setmana
peix, i aquest arriba fresc des de Cambrils; pel que fa
a la carn i aus, també són fresques i les verdures són
de proximitat. Com a novetat, l’aigua que beuen els
infants està embotellada. L’objectiu d’aquest escrit no
és un altre que el fer arribar a tots els pares i mares el

luxe que tenim en la cuina de l’escola, que a banda que
es cuina in situ, la cuinera és una gran professional. Ja
forma part de tot l’equip, els nens i les nenes se l’estimen, i és per remarcar que tenim el privilegi de poder
donar aquest servei, sabent que hi ha molt poques
escoles que el poden oferir. •
Equip directiu Hort de Pau
AMPA Hort de Pau
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Millores al Parc dels Avellaners i a les Eres del Castell i el Senyor

L’

Ajuntament d’Altafulla ha enllestit aquest mes de maig diferents
millores a la via pública. Principalment destaca la renovació dels espais
lúdics dedicats a la pràctica de l’esport
del Parc dels Avellaners, ubicat entre
els carrers dels Avellaners, de la Rasa
i Via Roviano. La intervenció, amb una
inversió de 16.000 €, s’ha centrat en
la substitució d’antics elements malmesos pel pas dels anys i poc segurs, com
per exemple les porteries de futbol sala.
En el seu lloc s’hi ha instal·lat una pista
multiesportiva de 20x10 metres amb
tanques laterals d’un metre d’alçada, tal
i com va explicar la regidora de Parcs i
Jardins, Montse Castellarnau.
La pista disposa de dues porteries
de futbol sala amb xarxa antivandàlica incorporades a l’estructura així com
de dos taulells i cistelles de bàsquet. A

l’actuació s’hi suma també la instal·lació
d’una taula de ping-pong i la completa
una xarranca de cautxú que s’instal·larà properament. Paral·lelament també
s’han col·locat dues noves taules a la
zona de pícnic, que se sumen a les que
ja hi havia, a tocar dels elements del parc
infantil.
D’altra banda, la Brigada Municipal
va enllestir fa unes setmanes l’adequació de l’entorn de la zona verda del
Castell, on antigament hi havia una
bassa dedicada al reg i al beuratge dels
animals, amb l’objectiu d’obrir l’espai
totalment renovat a la ciutadania i dotar-lo de valor patrimonial. Així com també s’ha arranjat l’accés a l’Era del Senyor, on hi havia cinc esgraons de fusta
trencats, i s’ha instal·lat una barana per
facilitar el pas. / Fotos: Eduard Virgili /
Ajuntament •

Netegen el sotabosc de la muntanya de Sant Antoni

U

n cop reeditat el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Altafulla i la Societat de Caçadors “La
Coma”, el consistori ja
ha enllestit les tasques
de neteja del sotabosc
de la muntanya de Sant
Antoni. Amb l’acord,
que va posar-se en
marxa ja fa cinc anys, hi
ha la voluntat de prevenir els incendis forestals
a la població durant la
temporada d’estiu.
Les feines, que es
realitzen en un dels pulmons verds del municipi, se situen a l’entorn
de l’Ermita de Sant Antoni i són bàsicament de prevenció i adequació. La regidora de Medi Ambient, Montse Castellarnau, va explicar que “les actuacions se centren, principalment, en la neteja del sotabosc, els tallafocs i els camins per
a la prevenció de focs i per al pas dels Bombers en cas d’emergència”. La neteja es du a terme a mitjans de
maig per evitar que després de les pluges de la primavera i abans de l’arribada de la calor la vegetació torni
a créixer. La regidora de Medi Ambient va afegir que “s’aprofita també per senyalitzar els possibles passos i
punts d’intervenció per facilitar la tasca dels Bombers si es declarés un incendi”.
En un altre context, Montse Castellarnau ha destacat que el consistori també treballa en altres punts del
terme municipal, com és el cas de la zona dels Munts d’Altafulla, on el passat estiu va calar-se foc. La regidora ha insistit que l’Ajuntament té la mirada posada també en aquest punt, i ha destacat “la importància del
desbrossament d’algunes finques amb la vital col·laboració dels veïns i la Brigada Municipal”. / Foto: E.V. •

Via pública
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Dia Mundial del Refugiat a Altafulla

D

esde Activistes Altafulla queremos
recordar que el próximo 20 de junio se celebrará el Día Mundial del
Refugiado. Por ese motivo el sábado 16
de junio, en la Plaça dels Vents, de 18
a 21 horas, se desarrollará una pequeña performance. Se trata de sensibilizar
a nuestros vecinos y vecinas acerca de
la tragedia humanitaria que se lleva desarrollando desde hace ya seis años en
nuestro Mare Nostrum. Colaboramos
con Proactiva Open Arms con sede en
Badalona. Conocida internacionalmente
por su enorme tarea humanitaria. Su misión es rescatar del mar a seres humanos

que, huyendo de conflictos bélicos, persecución o extrema pobreza, intentan llegar a costas europeas; ya hemos visto en
qué condiciones. Colaboramos también
con la red SOS Refugiados que opera en
los squads griegos; comunidades de solicitantes de asilo y refugiados, que se organizan auto gestionando sus recursos.
La red SOS Refugiados y sus voluntarios, les acompañan en el proceso de
reubicación, reagrupamiento, asentamiento o reasentamiento. Mientras, viven
con dignidad, viven en familia, organizan
su vida comunitaria y administran los recursos comunes. Decir que las dos úl-

timas recaudaciones han sido para esta
red. Consideramos que ambas organizaciones - Open Arms y SOS Refugiados son de vital importancia. Tratan de salvar
vidas y salvar vidas no es delito, aunque
algunos políticos lo duden. Pretendemos
sensibilizar acerca de la injusticia, de la
crueldad y del atropello de los más fundamentales derechos humanos y que
sufren miles y miles de seres humanos
en extremo vulnerables.
Apelamos a la más elemental solidaridad y humanidad. No debemos silenciar, olvidar, ignorar, o consentir, el sufrimiento miles de criaturas, de jóvenes,

de ancianas y ancianos, de mujeres y
hombres, de niñas y niños como nuestros hijos e hijas, de padres y madres
como los nuestros.
Que no pierdan su vida en el mismo
mar que nosotros disfrutamos. Sabemos
que cada grano de arena cuenta, cualquier donación o colaboración suma.
Por ello esperamos nos acompañéis la
tarde del 16 de junio, en la Plaça dels
Vents. •
Activistes Altafulla

Invertiran 40.000 euros en renovar la plaça Major

antecSystems

serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic
977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA
contacto@antecsystems.com www.antecsystems.com

C

om ja es va aprovar en el ple del
mes d’abril, l’Ajuntament d’Altafulla reinvertirà gairebé dos milions
d’euros (1.846.712,14 €) del romanent
de tresoreria positiu del 2017 per a diferents projectes i millores urbanes per
al municipi. Una de els actuacions més
demanades pels veïns que es faran
amb aquesta bossa de romanent és
l’adequació de la plaça Major d’Altafulla, on el consistori invertirà 40.000 €.
El passat 1 de juny, la regidoria de
Participació Ciutadana, Montse Castellarnau, i la regidora d’Urbanisme,
Marisa Méndez-Vigo, van reunir-se
amb els veïns de la plaça Major per
compartir idees sobre la remodelació d’aquest espai. Les regidores
van presentar un avantprojecte de remodelació de la plaça als ciutadans
perquè hi diguessin la seva. Aquesta

actuació és una llarga reivindicació
dels veïns de l’entorn, com va explicar
la regidora d’Urbanisme, i per això el
consistori vol comptar amb les aportacions dels ciutadans. La previsió és
estrenar la plaça per la Festa Major
de Sant Martí, al novembre. L’actuació se centrarà principalment en deixar dos nivells a la plaça distribuïts en
un espai per seure, una font i jocs infantils, i la renovació de l’arbrada.
La major part de les aportacions
que van fer els veïns durant la reunió
amb membres del consistori es van
centrar en la millora de la zona dels
arbres instal·lant-hi espècies autòctones. Ara, el consistori adequarà
l’avantprojecte amb les aportacions
ciutadanes per seguir el tràmit i poder
començar les obres al mes aviat possible. / Foto: Ajuntament •
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Deu dies que van reformar Espanya

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E
El llibre «Deu dies que van trasbalsar
el món», de John Reed narra el que
va viure un periodista durant la revolució bolxevic, quan obrers i camperols van ocupar el poder. És evident
que el que ha passat aquests dies a Espanya no tenen
la mateixa transcendència, però sí han fet caure mites
que molts havien convertit en sagrats. El 24 de maig
s’aprovaven els pressupostos de l’Estat i a Catalunya
seguíem enrocats i sense Govern. El 2 de juny Pedro
Sánchez era investit president del Govern d’Espanya i
el honorable Joaquim Torra prenia jurament als nous
consellers, retirant així el 155.

Què ha passat? Que la política s’ha imposat. Que
la democràcia a Espanya i a Catalunya funcionen, que
hi ha separació de poders, que la ciutadania mobilitzada aconsegueix empènyer perquè les coses canviïn,
que la societat no suporta més corrupció dels d’aquí
i dels d’allà, que l’audàcia i la valentia política són recompensades i que Espanya és reformable i plurinacional. En 10 dies molts han tornat a quedar-se nus o
massa lluny d’una realitat que avança amb pragmatisme i que necessita serenor per recuperar un país de
països, establint ponts de diàleg per resoldre la crisi
institucional i de classe en el país europeu on la bretxa
entre rics i pobres va creixent més.

El futur no serà fàcil. Hi ha gent que segueix pensant que quant pitjor per a tothom serà millor per a ell;
altres que insisteixen en continuar l’enfrontament per
guanyar eleccions i fer tot el possible per tornar al passat. Altres pensem que s’ha obert una finestra, potser
la darrera, per aprofitar un gir cap el progrés de la societat i d’allunyar-nos dels que volen distanciar-nos, ja
sigui perquè es consideren superiors o perquè pensen
que tenen la força. Nosaltres tenim la política i els fets
per omplir-nos de raons i la primera de totes, també
històrica, serà viure junts i juntes aquest 23 de juny, la
Triatló dels Jocs Mediterranis a Altafulla. Tot un orgull
com a poble! •

Preparats pel canvi republicà a Altafulla

Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - EINA-AM
Ja tan sols falta un any per a les properes eleccions municipals i L’EINA
ja hem engegat la maquinària per a
configurar el projecte que proposem
per al futur d’Altafulla. Durant aquest
temps que hem estat a l’oposició cada cop se’ns ha
fet més evident que a Altafulla es necessita un canvi
de tarannà; un canvi que obri l’Ajuntament als veïns i
veïnes i que els permeti participar i tenir un paper actiu en les decisions més rellevants del consistori. De
2011 a 2016 ja vam demostrar ser uns bons governants i gestors del poble, amb valors i consciència de
poble.

Per això ens proposem retornar la institució de l’Ajuntament al poble, volem obrir-lo al conjunt de la ciutadania, als interessos de totes i tots, defugint de xarxes
clientelars. Cal que tothom se senti partícip de la nostra
tasca, i que el nou equip de govern treballi amb vocació
de servei públic. Durant aquest mandat d’Alternativa,
amb la col·laboració interessada (pactant 2 vegades)
del PDeCAT, el camí ha estat just el contrari. Decisions
importants com la ubicació de la Biblioteca municipal,
les obres de la Via August, o el futur del Casal La Violeta
s’han pres a porta tancada dins el govern, anul·lant reunions amb la ciutadania, sense tenir en compte l’opinió
de l’oposició ni dels altafullencs i les altafullenques: no

hi ha hagut voluntat de cercar un consens, de prendre
una decisió de poble en el seu conjunt.
És per això que des d’ara mateix l’EINA volem animar-vos a participar i a ajudar-nos a dur a terme el relleu
que Altafulla necessita: el canvi republicà. Volem recollir
les idees i opinions dels altafullencs i altafullenques per
tal de redactar el nostre programa electoral i que així
reflecteixi les preocupacions de tots i totes vosaltres.
Si voleu col·laborar amb nosaltres envieu-nos un correu a altafulla@esquerra.cat, a @ERCAltafulla a Twitter
o deixeu-nos un missatge al Facebook cercant “ERC
Altafulla - L’EINA”. Aquest any, ajudeu-nos a tornar obrir
l’ajuntament al poble! •

FÒRUM
Una solución para todos
Escribió una vez la novelista Elif Shafak, que “no hay nada peor que una verdad
absoluta. La historia cambia dependiendo de quien la cuenta, hay que mirar
desde diferentes ángulos”. Así, después de leer el escrito realizado en la publicación del mes pasado por la agrupación l’Eina, llegamos a la conclusión que
viven en una especie de absolutismo ideológico irreal, ya que argumentan que
el Alcalde tan solo representa a una parte de los altafullenses. Y Ciutadans nos
preguntamos: ¿Cuentan ustedes con la aprobación de TODOS los ciudadanos
de Altafulla cuando deciden colocar “a las bravas” una pancarta en la fachada
del Ayuntamiento (el edificio de todos)?, ¿Creen que TODO el mundo está a
favor de poner el nombre “1 d’Octubre” a la plaza donde se encuentra la guardería municipal?
L’Eina tiene una guerra abierta contra el equipo de gobierno por unas reformas que resultan necesarias realizar en el Casal Municipal de La Violeta. La
discusión (algo cansina y repetitiva) radica en si los asientos deben ser fijos o
móviles. Para ello hicieron público un estudio donde demuestran que la opción

de sillas móviles es ligeramente más económica que el proyecto municipal (aunque el aforo también se reduce a más de la mitad). Y nosotros nos preguntamos: ¿Son conscientes que cada asiento que se rompa o deteriore va a costar
560 euros (43 euros en la opción municipal)?; y, ¿Dónde piensan acumular todo
este material cuando quieran aprovechar la sala como espacio abierto? No han
contemplado las exigencias técnicas que reiteradamente les han argumentado
con respecto a la decisión que ha tomado el consistorio.
Cs Altafulla considera que una manera neutral de solucionar y satisfacer
todas las necesidades, es la de aprovechar el Polideportivo, que se pretende
edificar en el CEIP La Portalada, para acoger a su vez conciertos y eventos que
requieran de un espacio abierto sin asientos (ya que este tipo de espectáculos
suelen realizarse fuera del horario escolar). La clave pasa por aprovechar el uso
coherente de los espacios municipales, antes que plantear conflictos.

Cs Altafulla-Gaià

El 2017, recuperat el 22,36 % o el 62,63 % del pendent de cobrament històric
Agraeixo públicament que el nou regidor d’Hisenda, Pere Gomés, em lliurés la
fotocòpia corresponent a l’exercici comptable de 2017 de la situació d’ingressos (de drets a cobrar) d’exercicis tancats. L’any passat vam acabar –i ho dic
com un “nosaltres” d’implicació per la hisenda de tots els altafullencs– havent
recuperat 899.533 €; per tant, de recaptació de liquidacions cancel·lades. Resten encara pendents de cobrament 3.122.546 € dels 4.022.080 € amb què començàvem el 2017. Per tant, èxit relatiu del 22,36%, ja anunciat al titular. Tinc al
davant el mateix document referit a dos anys abans, el 2015 –lliurat per la llavors
regidora Marisa Méndez-Vigo –on vam recuperar el 26 %; en xifres absolutes
gairebé el mateix que l’any passat. Però entre 2017-2015, ha pujat un 18,35%
el pendent de cobrament. Com costa d’atrapar, refotre!
Com podem imaginar, el pendent de cobrament històric d’IBI s’acosta a la
meitat del total: 1.535.967 €. És tan crònic i de tant difícil cobrament, que el
2015 ja n’era el 84,5 % de la xifra de 2017. I que el recuperat el 2017 és només

el 13,8 %! Que en plusvàlues i en llicències urbanístiques és nul: 650.000 € i
385.000 € de morositat en començar i en acabar l’any passat. En taxa d’escombraries: 128.000 € pendent (recuperat el 34 %). Acabem amb la millor notícia!
Vam començar el 2017 amb una Generalitat que devia a l’Ajuntament 383.153 €
i el vam acabar amb un pendent de 19.800 €. Xapó: 94,8% recuperat...
I rematem esmentant que en el detall del romanent de tresoreria del 2017
–incorporat com tota la liquidació de l’any, per proposta nostra, al portal de
transparència -es quantificaven fins a 2.585.892 € com a saldos de dubtós cobrament; per la qual cosa, si els restem d’aquells 4.022.080 €, la fita a assolir de
recuperació considero que es rebaixava als 1.436.188 €. Llavors, els 899.533 €
efectivament ingressat a tresoreria signifiquen un 62,63%.

Fonxo Blanch
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Lluny de la galàxia
Fa només uns mesos es va ampliar l’oferta gastronòmica de la vila amb l’apertura
d’un nou local. Fet que crec s’ha de celebrar tenint en compte la minsa oferta
de la que disposa un municipi que ja supera els cinc mil habitants i que articula
el seu eix econòmic al voltant del turisme. Estranyament ja hi ha veïns que veuen
en aquesta apertura una amenaça i no un avantatge en, diguem–ho clar, l’erm
escenari comercial altafullenc. De forma paradoxal aquests dies es presentava a
Altafulla la marca Comerç del Baix Gaià. I dic que és paradoxal perquè el marge
de maniobra com a dinamitzadors del comerç –i per tant de vida– que tenen els
bars i restaurants d’aquest municipi sembla estar en permanent perill, –en contra
de l’interès general–, davant d’un reduït grup de veïns i veïnes (pocs, però amb
capacitat de modificar dinàmiques) que pel que es veu mai surten de casa a
fer un cafè o a sopar. O sí, però lluny de casa seva; potser, fins i tot, lluny de la
galàxia.

Poc importa que aquests establiments compleixin les normes establertes per l’administració, poc importa que disposin dels permisos: generals o puntuals per desenvolupar la seva activitat, poc importa que estiguin al corrent de pagament dels
seus impostos, poc importa que la resta de veïns –no cal dir les persones que ens
visiten– vulguem tenir a l’abast una oferta gastronòmica o d’oci de qualitat (i que
aquesta s’ampliés a d’altres tipus de comerços), per tal d’evitar, com a mínim, desplaçar-nos a d’altres poblacions; poc importa que Altafulla esdevingui en seu oficial
dels Jocs Mediterranis (ja veurem com ens en sortim tenint en compte que quan
hi ha qualsevol esdeveniment la demanda sempre supera de forma aclaparadora
l’oferta). Sembla que l’únic que importa és l’auto sabotatge permanent que només
pot acabar convertint aquesta població en un bonic decorat. Sense vida: com sembla passar a la resta de la galàxia.
Juan Cruz
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Centenars de veïns van reviure la desembocadura del riu Gaià amb aigua . / Foto: Ildefonso
Cuesta
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Concert conjunt de la coral Nous Rebrots i el Coro Musicalia de Saragossa. / Foto: Pepi Miró

Concert de gralles amb els Grallers d’Altafulla i les escoles de música d’Altafulla i Torredembarra
pel 45è aniversari dels Castellers d’Altafulla. / Foto: E.V.

La tapa “Eclipsi d’arròs”, del restaurant Voramar Cal Vitali, guanya la 3a Ruta gastronòmica d’Altafulla. / Foto: Eduard Virgili

Alumnes de 5è de la Portalada i el Roquissar van finalitzar el passat 6 de juny el projecte de vela
escolar al Club Marítim Altafulla. / Foto: Altafulla Bloc

Graduació dels alumnes de 2n de Batxillerat de l’Institut d’Altafulla a la plaça de l’Església. /
Foto: I.C.

El Museu d’Altafulla torna a acollir el projecte “Parelles artístiques”. / Foto: Altafulla Bloc

L’Associació Mediambiental La Sínia celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb la benvinguda a la tortuga babaua. / Foto: Rubén Domínguez

Les farmacèutiques Susana Domingo i Immaculada Felipe finalitzen el cicle de tallers de nutrició
a l’Escola La Portalada amb els alumnes de P5. / Foto: S.D.

Taller de la Policia Local a la llar d’infants Hort de Pau per donar a conèixer la figura de l’agent. /
Foto: Hort de Pau
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Breus
Obren les preinscripcions per als cursets de natació
L’Ajuntament d’Altafulla ha obert el període de preinscripcions per als cursets de
natació a la Piscina Municipal que començaran el proper 2 de juliol. La data límit de
preinscripció finalitza el proper 14 de juny i la sol·licitud es pot lliurar presencialment
a l’Ajuntament d’Altafulla, de 9 a 14h; o bé, per correu electrònic a aj.altafulla@altanet.org. Com ja es va procedir l’any passat, i amb la intenció d’evitar les cues que
es generaven temporades enrere, des de l’Ajuntament s’ha optat una vegada més
per la preinscripció. A partir del 19 de juny, s’enviarà un correu electrònic a totes les
persones interessades comunicant-los el dia i hora per formalitzar la inscripció. A
efectes de barem, es tindrà en compte si la unitat familiar està empadronada a Altafulla (5 punts); si no s’és resident però sí que s’està escolaritzat al municipi (3 punts),
i si es compta amb una disminució de grau igual o superior al 33 % (1 punt). A més,
es farà un sorteig per determinar la lletra per la qual començaran les inscripcions.

Obres per a la canalització del gas al carrer Migdia
Les obres per a la canalització del gas a la urbanització de la Móra-Tamarit han arribat al seu tram final amb la canalització del carrer Migdia d’Altafulla, just davant de
la zona de les superfícies comercials i fins a la rotonda, al terme d’Altafulla. La companyia de gas va començar el passat 4 de juny les obres de canalització al lateral de
l’N-340, just al davant de les superfícies comercials Caprabo i AKI, i continuarà fins
el 15 de juny. Els treballs no suposen restriccions de trànsit, però sí que obliguen a
inutilitzar el tram del carril bici que va des de la rotonda d’Altafulla amb la Ronda de
Sant Antoni fins al carrer Migdia, just a l’accés a la zona comercial, al lateral de la
nacional. El carril, però, tornarà a estar operatiu a partir del dilluns 18 de juny, perquè
el dia 15 s’aturaran les obres de cara a la celebració de la prova de triatló al municipi,
el pròxim 23 de juny, i es tornaran a reprendre el dia 25. •

Educació
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L’Institut Altafulla s’endú tres guardons en la 1a edició del Programa
InJUè Smart Challenge

L

a 1a edició del programa InJUè
Smart Challenge va posar punt i final el passat 31 de maig al Rectorat
de la Universitat Rovira i Virgili amb el lliurament de premis a una desena d’equips
d’estudiants de 3er i 4art d’ESO de deu
centres del territori. Quinze alumnes
de 4art d’ESO de l’Institut d’Altafulla
van endur-se un guardó en tres categories diferents. El reconeixement
al millor projecte “Talent Smart Challenge” en la categoria innovació social el va
guanyar l’equip d’estudiants altafullencs
format per Xavi Moreno, Martina Egea,
Cèlia Vidal, Nuria Sáez i Renata Prado.
El grup d’alumnes integrat per Viktor
Van Hout, Alejandro Pérez, Arnau Wolf,
Gerard Ribé i Èric Pocurull van fer-se
amb el reconeixement al millor projecte
“Talent Smart Challenge” en la categoria
emprenedoria. Finalment, el millor pro-

jecte del guardó en la categoria “healthy”
va recaure també en un equip de l’Institut d’Altafulla, format pels estudiants
Sara de Rivas, Aitziber Rofes, Maria Carretero, Júlia Creu i Leyre Espelza. Thaïs
Simó, coordinadora pedagògica de l’Institut d’Altafulla, va destacar el que suposa aquest guardó pels estudiants altafullencs i la importància de la innovació en
la formació.
El programa d’innovació InJUÈ
SMART Challange pretén despertar
l’emprenedoria i el treball en equip dels
joves per solucionar problemes que els
afecten al seu dia a dia. Des de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean
City, promotora del projecte, es destaca
la importància de fer partícips als més joves de les noves formes d’aplicació tecnològica i el component territorial de la
iniciativa. / Fotos: Institut d’Altafulla

Max Merino i Joel Ribé,
finalistes al concurs
mSchools Student Awards
L’ Institut d’Altafulla, amb el projecte
“Space Travellers” dels alumnes Max
Merino i Joel Ribé de 1r d’ESO, ha quedat finalista de secundària en la modalitat d’Scratch Challenge del concurs
mSchools Student Awards. El centre
altafullenc és un dels dos centres de secundària de la demarcació de Tarragona,
juntament amb l’institut Roseta Mauri de
Reus, que ha quedat finalista en aquests
guardons que premien els coneixements
tecnològics dels alumnes. Aquest concurs és un programa promogut per la
Mobile World Capital de Barcelona que
reconeix la tasca realitzada per alumnes
i docents durant el curs escolar dins el
programa mSchools i les seves diferents
iniciatives. •

Escena Altafulla incorpora un workshop amb el prestigiós actor Geoffrey Colman

E

l cicle de teatre “Escena Altafulla” incorpora en l’edició d’aquest estiu un
workshop amb l’actor Geoffrey Colman,
internacional i prestigiós Acting Coach,
Director de Teatre del West End, Cinema i Televisió, i Cap d’Interpretació de
la Royal Central School of Speech and
Drama de Londres. Les inscripcions
per a aquest curs ja estan obertes i
finalitzen el proper 25 de juny. El curs
s’impartirà els dies 21 i 22 de juliol, de
10 a 13:30h, i de 15 a 19h. Les places

estan limitades a participants i oients, i
el preu és de 150 € els primers; i de 75
€, els segons.
Amb el títol “Shakespeare, el nostre
contemporani”, Geoffrey Colman analitzarà com l’actor contemporani encarna i pensa, i com pot integrar “la forma
clàssica” de Shakespeare a l’actuació
dels nostres temps. La seva vasta experiència com a coach i director oferirà
una mirada profunda del món Shakespirià i les estretes connexions amb la

Aprendre hàbits saludables, a l’abast de tothom

D

es de fa cinc anys imparteixo classes a l’Escola d’Adults d’Altafulla per
donar a conèixer com instaurar hàbits de
vida saludables en el dia a dia. L’eix vertebrador d’un estil de vida saludable és
l’alimentació natural i energètica, a base
de productes ecològics, de temporada
i de proximitat, si bé és important saber com cuinar-los i quin tipus de combinacions són les ideals per mantenir
l’organisme vital i en forma. Les plantes
aromàtiques i medicinals són unes aliades fantàstiques per incorporar-les a la
cuina i, sobretot, per elaborar els remeis
casolans que formaran part de la nostra
farmaciola natural. Aquests i, d’altres temes, són els que s’ofereixen cada any.
L’experiència ha estat molt gratificant,
especialment com a formadora, m’omple
de satisfacció comprovar la transformació que experimenten els participants als
tallers. És encoratjador observar com la
tendència social actual d’automedicació
i un consum excessiu de medicaments
per tractar molèsties comuns i la ingesta
d’aliments poc nutritius, dóna pas a una
actitud responsable amb la seva salut,
que passa per escoltar les necessitats
del cos i atendre’l amb cura, a base de
preparats naturals, que al llarg de les
classes s’aprenen a elaborar. L’entusiasme per descobrir una manera diferent

de cuidar-se, més natural i sostenible,
en sintonia amb el ritme de les estacions i respectuosa amb el medi ambient,
lliure d’additius, conservants i d’altres
productes perjudicials per l’organisme,
s’encomana entre els participants. Les
classes són dinàmiques, els continguts
teòrics es complementen amb els pràctics, generant-se un ambient participatiu,
distès i, especialment, acollidor entre els
altafullencs i els nou vinguts, al ser grups
reduïts, l’atenció és personalitzada.
Les inquietuds de coneixement dels
participants en els cursos m’han donat
l’impuls per programar, de cara a l’any
vinent, un nou taller, sensitiu i creatiu alhora, sobre cosmètica natural, en el que
descobrirem l’ús dels olis essencials de
les plantes i arbres aromàtics amb finalitats terapèutiques i com elaborar tot un
seguit de productes per la higiene i cura
del cos i del rostre, a partir de fórmules
naturals, essencials, fresques i ecològiques que permeten l’elaboració casolana de cosmètics amb ingredients que no
contaminen la salut ni el planeta. Us animo a formar part d’aquesta experiència
d’aprenentatge per dur un estil de vida
més conscient, saludable i sostenible. •
Núria Cosialls Ferrer, d’“Essència”,
l’Espai de Benestar de “l’Hort de la Sínia”

nostra vida actual. Les obres de treball
seran “El Somni d’Una Nit d’Estiu”, “El
Rei Lear” i “Hamlet”. Els participants
hauran de portar un o dos monòlegs
de les obres citades, i es treballarà individualment i en grup. El curs oferirà la
possibilitat d’interrogar-se com ens hem
d’apropar als personatges de Shakespeare des d’un punt de vista actual i
contemporani. Les inscripcions s’han
de fer al correu electrònic aestradaverdaguer@gmail.com. •

Programa “Bon dia a la gent gran”

F

a aproximadament sis o set anys
l’aleshores regidora d’Acció Social, Eva Martínez, va posar en marxa
diverses iniciatives per tal d’ajudar a
millorar la qualitat de vida de la gent
gran d’Altafulla. Els regidors que després han assumit la regidoria han donat continuïtat a aquestes iniciatives.
La gent gran pot fer activitats diverses,
des d’activitat física adaptada (parc de
salut, jocs, caminades...) fins a tallers
de memòria, informàtica, ball social,
etcètera. L’Ajuntament també posa a
disposició de la gent gran d’Altafulla un
servei de dinar a domicili a un preu molt
assequible.
Però, per a mi, el programa “estrella” és el Bon Dia. Cada dia, un
grup de voluntàries truquem des de
l’Ajuntament a tota la gent gran que
ho vol, per tal de saber com estan,
parlar una miqueta amb ells de qualsevol tema i atendre alguna necessitat
que estigui al nostre abast poder-lo
solucionar. Per a aquelles persones
que viuen soles, de vegades, aquesta és l’única xerrada que mantenen
en tot el dia i esperen amb il·lusió la
nostra trucada. Per a nosaltres, les vo-

luntàries, aquestes trucades són molt
gratificants. Periòdicament, als porxos
de l’Ajuntament organitzem un berenar
tots junts, avis i àvies, voluntàries, formadors i formadores de les activitats
de gent gran i el regidor d’Acció Social. Tothom col·labora aportant alguna
cosa per menjar o beure i passem una
bona estona. És un dia entranyable
per a tots i totes. •

Puri Miró, voluntària del programa
“Bon Dia a la gent gran”
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L’Infantil del CE Altafulla celebra el títol de lliga amb una rua

l CE Altafulla va gaudir el passat 13
de maig d’una jornada autènticament festiva. L’entitat va celebrar
el títol de lliga que va aconseguir l’equip
Infantil aquesta temporada en el Grup
16 de la Segona Divisió de la categoria,
el primer títol des de la recuperació de
l’Escola de Futbol. El primer acte va ser
precisament el darrer partit de la temporada davant l’AE Ramon Sicart. L’equip
dirigit per Xavier Liarte, Cayetano Costa
i Mohamed Amahdar va golejar l’equip
del Baix Penedès amb un contundent 6
a 0. Raúl Espinar, amb una dobleta, Sergi Martínez, Angel Segura, Daniel Euler i
Ayoub El Allaoui van ser els golejadors.

D’aquesta manera, l’Infantil ha acabat la temporada en primera posició
amb 69 punts i un balanç de 23 victòries
i una única derrota. En l’apartat de gols,
va marcar 105 i en va encaixar 18. Després del partit, va tenir lloc la rua groc-inegra. Jugadors, entrenadors, directius
i pares i mares van fer una caravana
de cotxes per completar un recorregut
que ha sortit des de l’Estadi Municipal
Joan Pijuan i que els va dur per diferents carrers del municipi acompanyats
per la Policia Local. La rua va acabar al
camp de futbol, on es va fer la festa final
per celebrar el títol de lliga de l’Infantil. /
Foto: Jèssica Colomina •

Gerard Ribé i Andrea Trapé, campions de
Catalunya en categoria Júnior

L’

atletisme altafullenc està d’enhorabona. Dos dels atletes amb més
projecció d’Altafulla s’han proclamat
aquest mes de juny campions de Catalunya en categoria Junior a l’Estadi Joan
Serrahima de Barcelona. Andrea Trapé
va aconseguir la medalla d’or en salt de
llargada, mentre que Gerard Ribé (a la
foto) va fer el mateix en la modalitat de
5.000 metres. Els dos competeixen per
l’Agrupació Atlètica Catalunya. Trapé va
aconseguir el millor resultat en el salt de
llargada de la categoria sub20 femenina
amb una marca de 5,63. Andrea Florina
i Xènia Benach, segona i tercera, van fer
una marca de 5,50 i 5,43, respectivament.
Per la seva banda, Ribé va pujar al
primer esgraó del podi amb un temps de
16 minuts, 23 segons i 87 mil·lèsimes.
Jose Alejandro Salgado (FC Barcelona) i
Abel Arrabal (JA Sabadell) el van acompanyar en el segon i tercer lloc, respectivament. La diferència entre l’altafullenc i
Salgado va ser de vuit segons. D’aquesta manera, ambdós donen continuïtat
als èxits de les veteranes Marta Camps,
campiona d’Europa W45 en els 10 km;

Maria José Carabante, sotscampiona
d’Europa, en els 800 metres, i Antonia Royo, campiona d’Espanya Màster
10.000. •

Breus
Jan Sanfeliu, campió de la
Copa d’Espanya d’RS:X
Jan Sanfeliu es va proclamar nou campió de la Copa d’Espanya d’RS:X en la
categoria sub19. El regatista del Club
Marítim Altafulla es va imposar en la
prova que es va disputar el cap de setmana de l’1 de maig al Puerto de Santa
María (Cadis). L’actuació de Sanfeliu
va ser progressiva segons avançava la
competició. En la primera jornada va
quedar tercer i en la segona va escalar
fins al segon esgraó de la classificació.
Finalment, el tercer i darrer dia va assolir la primera competició després de
disputar nou proves en bones condicions de vent i mar. El regatista del CM
Altafulla va aconseguir el millor resultat
de l’equip de joves regatistes catalans
que entrenen en la classe olímpica de
windsurf RS:X al Barcelona International Sailing Center de la Federació
Catalana de Vela. Guillem Segú va fer
segon, Nico Forés cinquè i Ferran Jurado sisè. El següent objectiu del de
Sant Cugat és el Campionat del Món
de RS:X que tindrà lloc a la Bretanya
francesa el pròxim mes de juliol.

L’equip femení del CFS Altafulla diu adéu dotze temporades després

D

otze temporades després, la 2017-18 ha estat l’última de l’equip femení del CFS Altafulla. Els
problemes econòmics i la manca d’objectius han fet que les jugadores i el cos tècnic hagin
decidit desfer l’equip de cara al curs vinent. Així ho va avançar la delegada de l’equip, Cristina Magriñà, al programa Baix Gaià Esports, d’Altafulla Ràdio. Jugar a Divisió d’Honor, la tercera categoria
del Futbol Sala Femení, obliga l’equip a desplaçar-se cada quinze dies a Barcelona. Això comporta
una despesa econòmica que fins ara han assumit les mateixes jugadores i el cos tècnic. Sobre
això, Magriñà reconeix que “es fa molt feixuc fer guardiola cada setmana per pagar la benzina i els
peatges per anar amunt i avall”.
La manca de recursos econòmics també impedeix completar una plantilla de garanties per
competir amb els millors equips de la categoria i optar a l’ascens a la divisió de plata. Aquesta impossibilitat de fer un pas més en l’àmbit esportiu també ha estat clau en la decisió de retirar l’equip.
El CFS Altafulla ha estat el referent del futbol sala femení al Baix Gaià en els últims temps gràcies
a la seva presència a la Divisió d’Honor durant sis temporades. En el curs anterior, fins i tot va
estar a punt d’ascendir a la Segona Divisió Femenina, la qual cosa l’hagués convertit en el primer
equip de la demarcació de Tarragona. D’aquesta manera, el CFS Torredembarra i el CFS El Catllar
Atlètic seran els únics representants de futbol sala femení en el territori. / Foto: CFS Altafulla •

3r Campus de Tecnificació
Alberto Benito
El CE Altafulla ha obert el període d’inscripcions per al tercer Campus de Tecnificació Alberto Benito. Enguany, la cita
tindrà lloc del 9 al 20 de juliol a l’Estadi
Municipal Joan Pijuan i a la resta d’instal·lacions que acolliran les diferents activitats programades. Durant aquestes
dues setmanes, els nens i les nenes podran gaudir de sessions de tecnificació
de futbol a càrrec dels monitors del club;
sessions de tecnificació amb el futbolista
del Real Zaragoza, Alberto Benito; sortides a la platja del Canyadell, al Planeta
Màgic i a la Piscina Municipal; excursió
pels Munts; Masterclass de Futbol Platja
a càrrec del CFP Torredembarra; i jocs
i dinàmiques. El campus està adreçat a
nens i nenes d’entre 6 i 16 anys (Prebenjamí-Cadet). El full d’inscripció i els preus
estan disponibles a la pàgina web del
club www.cealtafulla.cat i cal enviar-lo
per correu electrònic a cealtafulla@gmail.
com o deixar-lo al bar de l’Estadi qualsevol dia d’entrenaments o partit. Per la
seva banda, l’altafullenc Alberto Benito
disputarà l’ascens a Primera Divisió amb
el Real Zaragoza. •

977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

Guàrdia Civil

062
977 63 53 00
088

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

Emergències

112

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. RIQUELME / INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
			
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
			
DM, DX, DJ i DV (matins)
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia ALTAFULLA MAR
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinES de Turisme
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26

Servei de transport per a la gent gran

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

977 65 10 85

ANADA
10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

977 65 19 69

10,45

Carrer de Santa Marta

977 65 16 62

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

11,00

Carrer de les Esplanes

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,10

Carrer de la Bassa

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

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

977 65 21 32

11,25

Eroski

Biblioteca Municipal
Les Escoles s/n

977 65 11 76

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)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 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

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ESCOLA ROQUISSAR
IES ALTAFULLA

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05

Carrer de Santa Marta

13,15

Mirador dels Munts

13,25

Carrer dels Munts

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

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

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

Horaris:

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Farmàcia Susana Domingo

Protecció Civil

977 65 14 89

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

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

Farmàcia Altafulla Mar

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

655 48 61 15

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

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

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

A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra

Protecció Civil

648 14 57 56

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

• 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOCARS

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

Període temporada alta
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

A més: www.coft.org/guardies/ext/

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

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h
Diumenges i festius: 17.40h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16.20h
Dissabtes feiners: 19.50h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

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

Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Pl. Imperial
Tàrraco

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

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

Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

Aiguamolls
del Gaià

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

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

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

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

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

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
Tancada per trasllat. Oberta només a clubs de lectura
• Oficina de Correus (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• Aigües d’Altafulla (C. Vinyet, 1 · Local 1)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Recollida de Mobles i Andròmines
Comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

v

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

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

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

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

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

AUTOBUSOS

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

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

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

Tgn
6:45
7:35
8:00
8:30
9:45
10:15
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:20
16:20
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:25

Altf
7:05
7:55
8:50
9:30
10:05
10:35
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:40
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:35
22:45

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

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

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

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

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

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

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

Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

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

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

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

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

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

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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

De dilluns a divendres

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

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

26 °C

dia 25

Mitjana mensual temp. màx.

22,3 °C

Temperatura mínima

4 °C

dia 2

Mitjana mensual temp. mín.

12,2 °C

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

Pluja màxima

4,5 mm

dia 12

Total pluja recollida

8,9 mm

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

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

