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avinguda Marquès de Tamarit d’Altafulla continua sent la
travessera urbana millor valorada per la Fundació RACC en
matèria de seguretat. Així es desprèn de la sisena auditoria de
qualitat que la companyia ha publicat aquest mes de març. Un
estudi que des de l’any 2011 valora la seguretat viària, la mobilitat, l’adequació urbana, i el trànsit de vehicles pesants, a les travesseres catalanes. Fins avui, ja n’ha analitzat 28 i la d’Altafulla
continua ocupant el número ú al rànquing. Encapçala d’aquesta
manera els resultats globals amb una puntuació de 78 sobre 100
i amb quatre estrelles RACC de cinc possibles. Una valoració, a
més, que es remunta a l’any 2011 i que no contempla les millores implantades en els darrers anys. L’índex de sinistralitat al vial
és pràcticament inexistent, i s’ha aconseguit integrar la carretera
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a l’entramat urbà convertint-la, fins i tot, en una zona de passeig
per la ciutadania.
Després de set anys, queda demostrat que apostar per una
mobilitat tranquil·la on es prioritza el pas de vianants significa
guanyar en qualitat de vida per a les persones i per als trams
urbans, i a més, salvaguarda vides. Hem passat de tenir una
carretera que ignorava el poble, a tenir un passeig que integra
el poble, i que, a dia d’avui, s’ha convertit en model a seguir per
altres poblacions catalanes i d’arreu de l’Estat. Ara, hi podem
passejar tot contemplant el nou Jardí Pintor Josep Sala, o l’escultura al·legòrica a l’11 de Setembre, de Josep Maria Roca.
Avui parlem d’una entrada principal i consolidada d’una vila que,
a poc a poc i amb bona lletra, està deixant bones petjades. •

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

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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Visita institucional a les obres de la nova Biblioteca i Arxiu municipals

L’

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
acompanyat per la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo;
la regidora de Cultura, Montse Castellarnau; els regidors Pere Gomés i Micha Preuss, i l’arquitecte encarregat del
projecte, Xavier Mercadé, van visitar el
passat 28 de març les obres de la nova
Biblioteca i Arxiu municipals del carrer
Vinyet. Ja es poden veure les divisòries
d’entre les zones infantil, d’accés, audiovisuals i revistes, de consulta, vestíbul, sala polivalent, dipòsit documental, banys, despatx i Arxiu. La regidora
d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, s’ha
mostrat satisfeta com avancen els treballs i ha recordat que es tracta “d’un
projecte que triplica la superfície de l’actual edifici, així com amplia les seves
possibilitats”. Méndez-Vigo ha avançat
també que la nova Biblioteca del carrer
Vinyet contempla l’opció d’ampliar-la
en un futur fins a arribar als 750 m2,
de superfície total. Finalment, la nova
Biblioteca tindrà una superfície total

útil de 259,50 m2, amb una sala polivalent de 46,34 m2. Una de les principals
modificacions respecte al projecte inicial
és el canvi d’ubicació de la zona infantil, que passa al costat de la zona
de control on romandrà la bibliotecària,
i que té una superfície de 28,40 m2. En
el projecte inicial, aquest espai s’ubicava
a l’altre extrem de l’equipament. L’accés a la Biblioteca mitjançant el porxo
d’entrada és a la part anterior de l’edifici, on es preveu també la urbanització i enjardinament d’aquest espai.
Amb la finalitat de copsar la major llum
natural possible, l’equipament estarà rodejat, especialment a la part posterior,
de grans finestrals que permetran
fàcilment l’entrada de llum. Per la
seva banda, l’arxiu municipal comptarà amb una superfície total útil de
91,06 m2 distribuïts en arxiu i despatx.
Els banys es compartiran entre les dues
seus, i estaran totalment adaptats per a
les persones amb mobilitat reduïda. La
superfície total construïda d’ambdós

serveis és de 387,67 m2. Els treballs,
que van començar a finals del mes de
febrer, van a càrrec de l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco i tenen un
cost total de 229.900 euros amb IVA inclòs. El termini d’execució és de tres
mesos. En aquest sentit, Marisa Mén-

La 6a Jornada de Comunicació Local analitzarà els
processos de digitalització a les administracions

dez-Vigo preveu que estigui enllestida
abans de l’estiu, tot i que un cop acabin
les obres s’haurà de fer el trasllat del fons
documental. Ara per ara, el centre de les
antigues escoles Teresa Manero roman
tancat al públic a excepció dels clubs de
lectura. / Foto: A.J. •

Breus
Publiquen les bases del concurs de Sant Jordi
Les escoles La Portalada i El Roquissar d’Altafulla tornen a impulsar
una nova edició del Concurs Literari aquest Sant Jordi. El certamen,
destinat a infants d’entre 3 i 12 anys, compta amb la col·laboració
de les regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Altafulla.
Contempla les categories de 3 a 5 anys, de 6 a 7 (1r), de 7 a 8 (2n),
de 8 a 9 (3r), de 9 a 10 (4t), de 10 a 11 (5è), i d’11 a 12 (6è). Es tracta
d’un concurs de temàtica lliure amb una extensió màxima de tres
fulls a una sola cara. Els escrits hauran d’anar signats amb un pseudònim i acompanyats d’un sobre tancat, també amb el pseudònim
a la part exterior, i amb les dades reals de l’alumne a l’interior. Seran
els tutors de cada grup els que recullin els treballs fins el proper 13
d’abril. El jurat, format per membres de la direcció d’ambdues escoles, un professor de cada centre, un membre de l’AMPA de cada
escola, el regidor d’Educació, Jaume Sànchez, i la regidora de Cultura, Montse Castellarnau, valorarà l’originalitat i creativitat de les
obres, així com la correcció gramatical i estilística i la presentació
dels treballs. El veredicte es farà públic durant l’acte de lliurament
de premis i diplomes als guanyadors de cada categoria, el 23 d’abril
a les 17h a la pineda de la Piscina Municipal.

L’

Altafulla Mar Hotel tornarà a ser l’escenari
el 14 d’abril de la Jornada de Comunicació
Local 2.0 d’Altafulla, que enguany celebra la
seva sisena edició, i ho farà sota el títol “Camí
cap a un govern digital”. Es va presentar el
passat 26 de març, a la mateixa sala on es
desenvoluparà la jornada, i va comptar amb el
regidor de Mitjans de Comunicació, Xavier Rofas; el director de la Jornada, Jordi Salvat, i el
delegat de Comunicació a l’Ajuntament, Francesc Farré.
Com va remarcar Jordi Salvat, la jornada
se centrarà enguany en “analitzar processos
de digitalització en administracions públiques a diferents nivells, valorant així les
seves oportunitats i els seus perills”. Per
fer-ho, comptarà amb professionals del sec-

tor d’un elevat prestigi com és el cas de Jordi
Urbea, director general de OgilvyOne a Barcelona; Eduard Gil, professor de la UOC – Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya; i Anna
Mata i Marc Queralt, socis fundadors de DeMomentSomTres, Màrqueting digital. També hi
haurà diferents taules rodones amb responsables tècnics d’administracions públiques.
La jornada s’havia de celebrar el passat
mes d’octubre però es va ajornar per la situació política catalana. Amb la nova data, s’espera, des de l’organització, que el públic torni a
respondre com ho ha fet en anteriors edicions.
La data límit d’inscripció és el proper 12
d’abril. Les inscripcions es poden fer al bloc
jornadacomunicacioaltafulla.blogspot.com.es.
/ Foto: A.J. •

Portes obertes a les llars d’infants municipals
Les llars d’infants d’Altafulla ja ho tenen tot a punt per celebrar les
seves tradicionals jornades de portes obertes. Unes sessions que
ambdós centres convoquen cada any just abans del període de
preinscripció per tal de donar a conèixer a les famílies les seves instal·lacions i el seu projecte educatiu. Més enllà d’oferir-los una visita
guiada per les diferents estances, també presenten les places que
ofereixen pel proper curs 2018-2019. La jornada de portes obertes
a la llar d’infants Francesc Blanch tindrà lloc el proper 20 d’abril les
17:30h; mentre que a la llar d’infants Hort de Pau se celebrarà el
25 d’abril a les 15:30h. Es preveu que les visites siguin d’una hora
i mitja en ambdós centres. El període de preinscripció serà del 2 al
11 de maig.
Excursió marítima amb l’Esplai de la Gent Gran
L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla ha organitzat pel proper 13
d’abril una excursió marítima amb golondrina pel Port de Tarragona
i el seu litoral. La sortida contempla aperitiu i dinar a bord, desplaçament a Tarragona i tornada amb autocar. Les inscripcions s’han
de fer a l’Esplai. D’altra banda, també està prevista la celebració de
Sant Jordi, el 23 d’abril, amb ball amenitzat pel Sebastià. •
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Llum verda a la bassa de laminació i al gimnàs de la Portalada

E

l Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va
aprovar el passat 29 de març el
projecte de construcció, amb caràcter definitiu, de la bassa de laminació
a la conca de la rasa; i el projecte bàsic i executiu de construcció del gimnàs
del col·legi La Portalada. Ho va fer, en
una sessió extraordinària, amb els vots
a favor de l’equip de govern, format per
Alternativa Altafulla i el PDeCAT, i el vot
favorable del regidor no adscrit a l’oposició, Alberto Moreno.
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i el
Primer Tinent d’Alcalde, Pere Gomés,
van lamentar que els tres regidors de
l’EINA no assistissin al Ple, tal i com van
anunciar dies abans arran de la suspensió del ple ordinari, en considerar que no
era el moment ni el format per la seva
celebració en referència a la situació política que travessa Catalunya. En aquesta mateixa línia, l’equip de govern creu
que, malgrat els moments difícils que
s’estan vivint, l’activitat local no pot quedar aturada, sobretot tenint en compte
la importància d’aquests dos projectes
per al municipi.
Quant a la bassa de laminació, l’aprovació permet iniciar els tràmits d’expropiació dels terrenys on s’ha de construir,
i a més, segons va explicar la regidora
d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo,
“començar a moure els fils necessaris

per demanar possibles subvencions”.
L’objectiu és minimitzar les inundacions
al Barri Marítim, un situació que el municipi arrossega des de fa molts anys.
Amb això, es complementaria la funcionalitat del dipòsit que es va construir ara
ja fa uns mesos. La bassa de laminació
ocuparia una superfície de 21.443
m2, capaç d’absorbir uns 40.000 m3, i
s’ubicaria al sector del Puntet, en uns
terrenys annexos a l’antiga carretera
N-340, i que limiten amb la zona de la
Vinya Gran, el Kàrting Altafulla i el Càmping Don Quijote. El pressupost inicial
total seria de 476.064,71 €.
Pel que fa al projecte de gimnàs
de l’escola la Portalada, la seva aprovació inicial significa l’inici d’un procés
que, segons la regidora d’Urbanisme,
Marisa Méndez-Vigo, es preveu llarg,
però que espera estar enllestit en el
proper curs 2018-2019. Va insistir que
“és un projecte llargament esperat, principalment per la comunitat educativa”, i
va recordar: “El gimnàs dóna resposta
a una reivindicació històrica del municipi, que no únicament es compta amb el
suport de l’AMPA i de l’equip educatiu,
sinó que el projecte també s’ha treballat
amb ells, i respon a les seves demandes”. El pressupost ascendeix als
poc més de 700.000 €.

El secretari s’acomiada
després de 27 anys
Abans d’acabar la sessió extraordinària,
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va dedicar unes paraules de reconeixement al
secretari municipal, Francisco Salinas,
que deixa el consistori altafullenc després de 27 anys al seu servei. El batlle
va agrair la tasca que ha realitzat durant
tots aquests anys, i va qualificar-lo de
“referent per tots nosaltres”.
Salinas, per la seva banda, va parlar
“d’anys molt feliços” durant els quals va
reconèixer “haver estat casat amb Altafulla i amb l’Ajuntament” i haver desenvolupat la seva carrera professional al

Altafulla tindrà dos regidors més al Ple
municipal a partir del 2019

Elogis de la Federació de Municipis cap a Altafulla

L

a visita institucional de la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC)
del passat 9 de març, més enllà de
comprovar l’estat d’aquells espais per
on ha de transcórrer aquest estiu la
prova de triatló dels Jocs Mediterranis
Tarragona 2018, va servir per sumar
esforços, unir sinergies, i reforçar les
relacions entre el municipi i la capital
catalana. El president de la FMC, Xavier Amor, va reconèixer “la feina ben
feta de l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, que dia a dia aixeca la persiana i
intenta oferir els millors serveis a la
ciutadania”. Va destacar la figura del
batlle com a membre de l’executiva de
la FMC i la seva implicació amb el municipalisme.

En referència als Jocs, va parlar
d’un “esdeveniment de país, molt
important pel territori, que demostra com les ciutats poden treballar
colze a colze”. “En són un exemple –
va afegir- Tarragona i Altafulla, que van
de la mà perquè tot surti bé”. L’alcalde
de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros,
va destacar Altafulla com a municipi
de “bones pràctiques municipals i
manera de treballar des d’un punt
de vista turístic i urbanístic”. Després de la signatura al Llibre d’Honor
de Xavier Amor a l’Ajuntament d’Altafulla, els representants institucionals
van visitar l’anella mediterrània a Tarragona. •

municipi. El 13 d’abril serà el seu últim
dia a l’Ajuntament d’Altafulla. •

E

l Ple d’Altafulla passarà a tenir tretze regidors després de les eleccions
municipals de l’any vinent. La vila ha superat els 5.000 habitants tant els anys
2016 i 2017, i se situa ara en els 5.120
altafullencs i altafullenques. Això obliga al
consistori a incorporar dos nous regidors
al Ple municipal de cara al 2019. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha valorat positivament aquest fet i ha destacat que
això, únicament mostra que, Altafulla és
un municipi “atractiu” per a nous veïns i
veïnes que, contràriament a altres pobla-

cions, l’escullen per viure i quedar-s’hi.
També ha subratllat que l’increment
de població fa també que augmentin els
serveis públics que ha d’oferir l’administració local, així com també les subvencions que rebi per part de l’Estat. En
l’actualitat, el Ple d’Altafulla està format
per onze regidors, que estan repartits en
cinc representants d’Alternativa Altafulla;
tres de l’EINA; dos del PDeCAT, i un regidor no adscrit –abans sota les sigles de
Ciutadans. •
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Netegen i adeqüen el solar de la Cabana,
que limita amb Marquès de Tamarit

a Junta de Compensació de la Cabana ha dut a terme les tasques
de neteja i adequació del solar. Es
tracta d’una de les principals demandes que la regidora d’Urbanisme, Marisa
Méndez-Vigo, va traslladar als propietaris
en l’última trobada que es va fer al febrer. Fa més de deu anys que el municipi
arrossega aquesta situació que, segons
paraules de l’edil, representa “un problema molt important de seguretat, higiene,
i reducció de recursos pel municipi” en
una de les entrades principals de la vila.
La problemàtica va néixer arran d’un
conflicte entre els propietaris quan, un

cop feta la parcel·lació dels terrenys,
l’Ajuntament va catalogar el “Xalet de
la Creu” com a bé urbanístic protegit.
Una preservació que afectava algunes
de les parts, que se sumava a la crisi
de la construcció, i que en va paralitzar
els tràmits.
Ara, caldrà estudiar el sistema de
tancament del solar, així com determinar aquells llocs que puguin comportar
un risc per la seguretat. Malgrat això,
l’Ajuntament d’Altafulla continua sense
contemplar l’obertura dels vials a curt
termini, donat que l’estat de deteriorament és cada vegada més evident. •

Urbanisme
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Altafulla compta amb un parc multiesportiu a Safranars

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
acompanyat del regidor d’Esport
i Activitat Física, Jaume Sànchez,
i els regidors Pere Gomés, Marisa Méndez-Vigo i Montse Castellarnau, van inaugurar el passat 16 de març l’ampliació
del Parc dels Safranars. Ho van fer estrenant ells mateixos la pista de multiesport,
una recta d’atletisme i un camp de vòlei
platja. Aquests equipaments s’afegeixen
al circuït de BTT, a l’espai de running i
al conjunt d’elements per a la pràctica
de la cal·listènia o street workout que ja
s’ubicaven en aquest parc. Precisament
aquest darrer es va incorporar a finals
d’agost de l’any passat.
El regidor d’Esport, Jaume Sànchez,
va explicar que la intenció de l’Ajuntament ha estat “completar el Parc dels
Safranars convertint-lo en un espai
multiesport perquè en gaudeixin tant
persones grans com joves”, coincidint justament amb l’any del major esdeveniment esportiu al territori com són
els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 on
Altafulla és seu de la prova del triatló el
proper 23 de juny.
L’actuació ha consistit concretament en la construcció d’una pista de
joc multiesport especial per exteriors,
preparada per poder jugar a diferents
esports com ara bàsquet, handbol, futbol sala, hoquei, jocs infantils, voleibol,
futbolí, bàdminton, tennis, entre d’altres,
amb unes dimensions de 17,8 metres de
longitud per 10,70 metres d’amplada.
S’hi ha instal·lat també tanques laterals
de 1000 mm d’alçada, i les cantonades
s’han fet a 45º, per impedir que les pilotes quedin mortes. Aquest tipus de pista

fa que el joc mai s’aturi i els jugadors el
poden utilitzar com a rebots.
També s’ha construït una pista d’entrenament per a vòlei platja, de 8x8
metres; una recta d’atletisme, amb
una longitud de 60 metres, més 10 metres de desaccleració, i tres carrils amb
una amplada de 1,25 m. També s’han fet
millores en el circuït BTT remarcant els
recorreguts. Els treballs han anat a càrrec de l’empresa Construcat i la inversió
ha estat de 49.000 euros.
Milloren el parc infantil de
Brises del Mar
En la línia dels últims anys, l’Àrea de
Parcs i Jardins de l’Ajuntament ha dut
a terme treballs de millora i ampliació
del parc infantil de Brises del Mar, que
complementa d’aquesta manera la zona
d’esbarjo i lleure d’aquesta urbanització
situada al nord del municipi. Aquests
treballs s’emmarquen dintre del pla de
millores dels parcs i zones infantils d’Altafulla amb l’objectiu de modernitzar-los i
ampliar els elements de lleure per a la canalla. Tal com ha indicat la regidora responsable, Montse Castellarnau, aquestes millores responen “a la demanda dels
veïns” en el marc del pla de millores a
zones infantils d’Altafulla.
L’ampliació ha consistit en la instal·lació d’un multijoc amb tobogan
i escalada adreçat per a menors de 3
a 12 anys, i dos jocs de molles nous.
Aquests elements se sumen als dos
gronxadors existents —un amb dos seients plans, i un altre, amb dues cistelles
per als més petits—, un banc balancí, i un

joc de molles. A més a més, a la pista poliesportiva que limita amb la zona infantil,
s’han instal·lat dues cistelles de bàsquet
fixes amb protecció anti-vandàlica.
Cal recordar que en aquest parc ja
s’hi va fer una primera actuació el 2011
que va consistir en la instal·lació d’una

La Policia Local compta amb el primer simulador de tir a Tarragona

font d’aigua; l’anivellament del terreny i
la instal·lació de diferents bancals per
evitar que la sorra de la zona infantil
s’escolés cap a l’exterior del parc. El
pressupost total d’aquesta ampliació
s’ha elevat a poc més de 7.000 euros. /
Fotos: A.J. •

El carrer Martí d’Ardenya
convertit en illa de vianants

P

ràctiques de tir virtual, escenaris d’atracament en
un carrer, un comerç o amb pluja són alguns dels
50 exercicis que poden realitzar els agents de la Policia Local d’Altafulla, el primer cos policial municipal de
la demarcació de Tarragona que compta amb aquest
sistema de simulació. El simulador, de l’empresa Tradesegur, és una eina interactiva, amb imatges a mida
real, que permet “simular una situació autèntica i la
conducta que l’agent ha de seguir en aquest instant,
potenciant les alternatives abans d’haver d’utilitzar
l’arma”. Així s’hi ha referit el sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernàndez. El sistema de tir
utilitzat és el de làser amb pistola simulada, o bé, amb
cartutx làser carregat en la pròpia pistola assignada a
l’agent, de manera que “pot practicar el tir intuïtiu o de
defensa, amb moviment i en situacions que són el màxim reals possibles”.
La formació mitjançant simulació és una de les formes més efectives de preparar als agents davant la
presa de decisions en situacions d’enfrontament real.
La principal avantatge és que “esdevé un aprenentatge
continuat per l’agent que sense aquest simulador no era
possible”, ha remarcat l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
que ha recordat: “Amb el simulador reduïm de 30 a set
dies el temps de preparació dels agents que fins ara
s’havien de desplaçar al camp de tir de Sant Salvador,
a Tarragona”.

L
Cal recordar que les policies locals tenen l’obligació de dur a terme dues tirades de tir a l’any, però el fet
d’haver de fer-ho en dues sessions i desplaçar-se fins
a Tarragona, comportava que no es poguessin fer les
pràctiques policials de manera adient. Aquestes pràctiques no substitueixen, però, l’obligatorietat de les dues
tirades de tir al camp d’entrenament de Tarragona. Tot i
que en un principi, el simulador de la Policia Local d’Altafulla donarà servei només als agents locals, l’alcalde
d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha obert la possibilitat a altres
cossos policials de l’entorn perquè puguin practicar a les
dependències de la comissaria altafullenca. •

a regidoria de Via Pública de l’Ajuntament
d’Altafulla, que encapçala l’edil Marisa Méndez-Vigo, ha celebrat amb èxit el tancament del
carrer Martí d’Ardenya al trànsit rodat durant la
Setmana Santa. A partir d’ara, el vial quedarà
tancat als vehicles tots els caps de setmana,
d’11h del matí a 23h de la nit, fins el 22 de juny,
que tornarà a aplicar-se cada dia fins al 30 de
setembre.
L’Ajuntament va decidir ara fa dos anys aplicar
aquesta restricció durant els períodes de vacances amb la voluntat de donar prioritat als vianants,
afavorir la mobilitat a la Vila Closa, i dinamitzar el
teixit comercial. En els períodes de restricció, la
Policia Local d’Altafulla habilita pas alternatiu pel
carrer Barceloneta i la plaça Nova. •
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Turisme

Milers de persones gaudeixen del Pleamar Vintage Market

es fortes ventades del dissabte 31
de març no van impedir que milers
de persones gaudissin de la 4a edició del Pleamar Vintage Market d’Altafulla, al Parc Voramar. Malgrat que, arran
del fort vent de dissabte, es va haver de
suspendre l’actuació d’un dels caps de
cartell com La Soul Machine, i la sessió
del punxadiscos David Monoman, el responsable de l’Associació Pleamar, Nico
Leo, n’ha fet una valoració molt positiva en què ha remarcat poder mantenir els números de l’any passat amb
unes 12.000 persones, i la qualitat de
la programació i els paradistes. Per Nico
Leo, ha estat un “cap de setmana per
recordar amb el colofó final de The Excitements”.
El Pleamar Vintage Market és un dels
mercats de referència a la Costa Daurada en aquest àmbit, fet que ha recordat
també el regidor de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla, Jaume Sànchez, que
ha destacat d’aquesta manera la seva
consolidació. La mostra ofereix una àmplia varietat de productes vintage i de

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

segona mà, una diversa i variada oferta
gastronòmica i musical, i un gran ventall
d’activitats lúdiques per a les famílies.
Per la seva banda, la majoria de paradistes també han coincidit que es tracta
d’un certamen molt encertat i que encaixa molt amb el model d’Altafulla que
busca la qualitat per damunt de la quantitat. Concretament en aquest mercat,
són molts els col·leccionistes que visiten
la mostra on poden trobar allò que busquen. / Fotos: A.J. •
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Les dones d’Altafulla, a la manifestació unitària i feminista de Tarragona. / Foto: Ajuntament

La Coral Nous Rebrots va protagonitzar un any més les caramelles. / Foto: Pepi Miró

L’altafullenca Marta Balañà, punt de llibre “Tarragonines 2018”. / Foto: Mauri Fernández

Segona edició de l’Esquiada Jove de la zona TRAC. / Foto: PIJ Altafulla

Dia de l’Arbre a la zona verda del carrer Santa Marta, als Munts. / Foto: Carla Gómez

L’expresident d’ATECA, Lluís Canyelles, homenatjat en la calçotada anual. / Foto: A.J.

Unes 200 persones van gaudir de la 37a Festa de l’Olla al Comunidor. / Foto: C.G.

Tradicional partit entre els combinats d’Altafulla i Alemanya amb resultat local de 6 a 4. / Foto: Josep Maria Vidal

Processó del Divendres Sant a Altafulla. / Foto: Gemma Soldevila

XVIIIè Camí de la Creu d’Altafulla. / Foto: A.J.
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Salud, dinero y amor

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E
A principis dels anys 40 del segle passat, l’argentí Rodolfo Sciammarella va
composar una cançó que al llarg de
generacions s’ha anat taral·lejant:
«Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor». Ara aquesta cobla torna a la nostra memòria en veure com el govern del PP, amb el suport de C’s,
ha destinat una partida econòmica per retornar les restes dels combatents de la División Azul, que a les trinxeres morien cantant aquesta cançó. En canvi, els mateixos, no troben partides pels milers de lluitadors de la
II República espanyola i la legalitat constitucional que
resten a les cunetes. Temps que la majoria de nosaltres
hem tingut la sort de no viure, però que continuen a la

memòria de les nostres famílies. Aquesta cobla ens serveix per recordar que Altafulla té, com deia la cançó, les
«tres coses que són importants a la vida», que hem
anat conquerint durant anys i que no podem perdre de
cap manera.
Salut: en aquesta Setmana Santa, plena de gom a
gom, hem pogut veure com la nostra vila s’omplia de
gent de totes les edats que han gaudit de parcs, carrers, places i camins jugant, passejant o fent esport.
Una ciutadania saludable que convida a propis i estranys, que són benvinguts, a compartir d’un poble que
durant anys s’ha cuidat per assolir aquesta fita. Diners:
podem dir amb alegria continguda que som un dels
pocs pobles de Catalunya i d’Espanya sense deute.

Això, a més a més, és encara doble mèrit, perquè al
llarg d’aquesta duríssima crisi, hem estat capaços de
mantenir i millorar els serveis a la ciutadania i ens permetrà poder ara iniciar obres que anys enrere només
podíem somiar. També els índex d’atur i de pobresa de
la població són dels més baixos de Tarragona. Amor:
des de l’Ajuntament fem els màxims esforços perquè,
malgrat la situació trista i complicada que patim ara al
nostre país, la confrontació, que alguns volen mantenir
a diari per treure rèdits electorals, no es traslladi ni a les
institucions ni als carrers. La història i les cançons ens
recorden que sense amor als altres no es pot construir
un poble lliure. •

Al poble i al país cal més democràcia

Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM
A Catalunya i Altafulla vivim dies on ens
preguntem què està passant amb la
democràcia. Els nostres dirigents polítics, que han guanyat a les urnes dues
vegades (27S i 21D) estan empresonats o han hagut de marxar a l’exili. Arran de la darrera
onada de repressió on, entre d’altres, es va detenir a Carles Puigdemont a Alemanya i Marta Rovira va marxar a
Suïssa per evitar ser empresonada, l’EINA vam demanar
la suspensió del Ple de març que havia de celebrar-se
l’endemà d’aquests fets.
L’Alcalde va dir-nos que ho havien parlat (els dos socis
de govern, AA i PDeCAT) i que havien decidit no suspen-

dre el Ple, però arran de la nostra petició ho tornarien a
estudiar. Finalment el govern va decidir anul·lar el Ple...
per convocar-lo tres dies després a les 8.30 del matí i
sense opció a precs i preguntes de l’oposició al govern.
Montserrat Tura diu que una de les condicions perquè hi
hagi democràcia és que l’oposició pugui controlar el govern. L’EINA escoltem sovint com l’Alcalde reclama que
en política “cal estendre ponts”, i és per això que vam proposar-li de fer una Declaració Institucional conjunta d’AA,
EINA i PDeCAT. La resposta va ser clara i curta: NO. Els i
les republicanes d’Altafulla ens preguntem que, si Alonso
rebutja fer declaracions conjuntes amb nosaltres, cap a
quina direcció vol construir aquests ponts?

En darrer lloc vam demanar una cosa senzilla i òbvia:
complir els acords del Ple. Al novembre, es va aprovar
amb el vot de la majoria absoluta dels regidors penjar la
pancarta per la llibertat dels presos polítics al balcó de
l’Ajuntament, però l’Alcalde ha dit repetidament que no
ho pensa fer. Aleshores perquè votem? Així és com entén Alternativa la democràcia? Perquè quan es vota alguna cosa que no li agrada es fa el contrari? Tot plegat és
simptomàtic. Alternativa fa temps que s’ha decidit a fer
polítiques del gust i l’estil de Ciutadans, per seduir els 700
votants d’Arrimadas el 21D a Altafulla. És lícit, però això
els allunya del front dels drets civils, democràtics i republicans a Altafulla. Ho tindrem en compte. •

No és moment de rabietes ni declaracions impertinents
Xavier Rofas Gasulla # Partit Demòcrata Europeu Català - PDeCat

Nosaltres es vàrem presentar per governar, per ser actors principals en la
política municipal. Durant el mandat,
han esdevingut moments que s’han
hagut de lidiar, de gran complexitat.
Seguirem lluitant, i vivint moments
d’incertesa. La llista que representem ens enquadra en
una sèrie de compromisos i valors als quals no podem
defallir i seguirem projectant-los. Vàrem defensar elements molt importants d’inversió i gestió, compromisos
i projectes molt substancials per una Altafulla millor, que
avança perquè s’ho mereix i s’ho guanya. Estem orgullosos de ser un dels ajuntaments exemplars en la ges-

tió del deute. En un marc de gestió prudent i adequada
de les inversions, s’ha aconseguit millorar els serveis.
Hem dut a terme els projectes que teníem en cartera.
Treballem en positiu, mantenim el tarannà de la concòrdia i la convivència entre la diversitat d’opinió. Estem al
govern per a tots i totes. Forgem un escenari de convivència, diàleg, negociació, consens, de trobar sortides
perquè Altafulla segueixi endavant amb els seus reptes,
els de les persones, de les necessitats dels altafullencs
i les altafullenques.
Hem hagut de conviure amb atacs per terra, mar i
aire per part de representants, que prenen actituds de
distanciament i ruptura, que atempten greument les re-

lacions entre representants polítics, i que menystenen la
responsabilitat i l’acció de govern, amb desqualificacions altament desafortunades i impròpies. En els darrers
anys hem avançat i millorat molt. El denominador comú
de la majoria dels altafullencs i altafullenques és d’orgull, benestar i satisfacció, i això es pel que hem de seguir treballant. Procurem-nos il·lusió, identifiquem-nos
i gaudim, perquè Altafulla no deixi d’avançar. No crec
que els que emprenen camins de discòrdia i enfrontament tinguin massa recorregut. Potser s’hauran de
replantejar l’estratègia i els actors, el 2019 és a la vora.
Visca Altafulla! Gaudim-la, treballem-la, i sempre en positiu, que és el que agrada a la majoria dels mortals. •

FÒRUM
Temps convulsos
La “revolució dels somriures” ha degenerat amb el temps fins a convertir-se en una
“primavera trista” (no ens agrada anomenar-la “catalana” perquè els catalans mai
hem tingut aquest tarannà bèl·lic i impulsivament autodestructiu) on els desordres
públics i les escenes de violència són habituals i planificades. Mentre una part de
la societat s’organitza per desacreditar la imatge de Catalunya internacionalment,
coartar els drets dels seus conciutadans, fer fora el turisme i bandejar les inversions; l’altra meitat espera en aixopluc que tot això passi i es pugui continuar vivint en
pau, pluralitat i harmonia com fins aleshores. A Altafulla hem de decidir si ens volem
sumar a aquesta espiral de violència estèril, que enverina l’ambient del nostre poble
i enfronta els veïns, o si per contra volem continuar sent un exemple de convivència
ciutadana i un model de progrés.
Les intencions de l’alcalde són clares en aquest respecte quan fa unes setmanes va difondre un missatge per Twitter on afirmava que, més enllà de la crisi i el
procés, treballaria per a tothom, sense abandonar a ningú i sense exclusions per

raons identitàries. Però de res serveixen aquestes proclames sense uns fets que els
fonamenti (res non verba). Un exemple: lluny de tancar ferides, a l’últim ple municipal es va votar a favor de crear la plaça d’1 d’Octubre al nostre municipi (gràcies a
la proposta i insistència d’uns i l’abstenció dels altres). Com es vol arribar a un consens si contínuament ens recorden l’enfrontament? Si prenen com a símbols moments de la història que millor seria oblidar? Si escullen la plaça on es troba la llar
d’Infants per mantenir en el record la bretxa ideològica? Ara que havíem aconseguit
passar pàgina i deixar de banda alguns símbols predemocràtics, apareixen noves
demostracions de divisió i imposició política. No ho podem permetre, i no deixarem
d’insistir i reclamar que tornem a ser el poble que un dia vam ser, sense que ningú
miri per damunt de les espatlles dels altres, sense haver de vigilar-nos de reüll.

Cs Altafulla-Gaià
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Homenatge als fundadors dels
Castellers d’Altafulla ara fa 45 anys

V

an ser un total de 29 persones,
les primeres que van començar a
escriure la vida de la colla de Ca
l’Ixart. Els homenatjats, entre els quals
hi havia Jordi Calvet i Isidre Virgili –periodista i cronista casteller altafullenc-,
dues de les persones a través de les
quals marquen clarament l’origen de la
colla. Ells dos seguien les actuacions
castelleres més properes, i per la Mare
de Déu d’Agost del 1973, després de
la diada castellera a la Bisbal del Penedès, van decidir emprendre una colla
castellera a Altafulla. Així va ser com
l’11 de novembre d’aquell any, per la
diada de Sant Martí festa Major gran
d’Altafulla, quan els Castellers d’Altafulla es van presentar amb camisa blanca a la Plaça del Pou, per primer cop.
Ara ja han fet 45 anys, on es poden
diferenciar tres dates ben clares: el
1973, any de la fundació; 1989, any de

la dissolució de la colla, i 1995, re-fundació dels Castellers d’Altafulla. La
colla els va lliurar a cadascun d’ells un
mocador de la colla commemoratiu del
45è aniversari.
Els Castellers d’Altafulla van ser la
10a Colla Castellera en aquell moment. En aquells anys no era costum
d’apadrinar les noves colles, i és per
això que no hi ha cap colla que els apadrinés. Ara bé, sí que hi ha un “padrí”,
l’artista i polifacètic Josep Buyreu que va
col·laborar activament des del 1976, fent
dibuixos per als programes de festa major, i altres de la colla que acabarien sent
emblemàtics per a la colla altafullenca, i
del fet casteller a Altafulla i arreu. Per
aquesta any, els liles tenen previstes
un total de 23 actuacions, i a més a
més, diferents actes per commemorar
l’efemèride. Destaca per damunt de tot,
la gran diada per Sant Martí amb Mi-

nyons de Terrassa, la Joves de Valls i
els Castellers d’Altafulla.
Per la seva banda, la regidora de
Cultura, Montse Castellarnau, ha confirmat que una de les actuacions previstes enguany des de l’Ajuntament serà
la remodelació del local d’assaig de
la Pallissa de Ca l’Ixart. La colla conserva encara una llarga tradició. Cada
any des dels inicis, en finalitzar la temporada, els membres que formen part

de la Colla escullen per votació el Casteller més remarcable de la temporada.
Aquest casteller es anomenat “sang de
búfal” i rep una faixa vermella (i antigament també una esquella de record)
que portarà durant tota la temporada
següent, i que traspassarà al següent
“sang de búfal”. De la mateixa manera,
l’equip de canalla escull el “sang de cadell” d’entre tota la canalla de la Colla. /
Foto: A.J. •

Tothom pot ser voluntari de protecció civil

L

a Protecció Civil és un servei públic
orientat a l’estudi i prevenció de les
situacions de greu risc col·lectiu o catàstrofe extraordinària en les quals es pugui
posar en perill la seguretat i la vida de les
persones, així com els seus bens i els
efectes en el medi ambient. Els serveis
d’emergència i seguretat determinen
les respostes davant situacions de risc.
Dins d’aquestes actuacions és important
el paper de la col·laboració voluntària.
L’Associació de Voluntaris de Protecció

Civil (AVPC) té per objecte col·laborar
amb Protecció Civil d’Altafulla en la prevenció i actuació en les diverses situacions d’emergència per les que sigui
requerida. Entre les seves finalitats també destaca la col·laboració per la creació
i desenvolupament dels diferents plans
d’emergència.
L’AVPC d’Altafulla col·labora amb totes les entitats, centres escolars i activitats del municipi per la que sigui requerida mitjançant Protecció Civil en aspectes

de prevenció de situacions d’emergència
i de grans concentracions de persones.
El voluntariat de Protecció Civil precisa
d’una formació tècnica que es va complementant amb una formació permanent d’ampliació i reciclatge de coneixements. Cal destacar la formació en
actuacions dels diferents plans d’emergència, primers auxilis, transmissions,
formació en temes legals, formació teòrica i pràctica sobre incendis o seguretat
vial i circulació.

Èxit de participació al curs de pre-monitors
organitzat per la zona TRAC

E

l curs de pre-monitors, organitzat en el
marc del projecte de dinamització juvenil compartit entre els municipis de la zona
TRAC i el Consell Comarcal del Tarragonès,
ha tingut una acollida més que positiva
per part dels adolescents d’entre els 15 i
17 anys dels municipis de Torredembarra,
Roda de Berà, La Riera de Gaià, Altafulla
i Creixell, que han omplert totes les places
ofertes.
El curs, es va desenvolupar durant els
dies no festius de Setmana Santa al Punt
Jove de Creixell i en l’acte de presentació
va comptar amb la presència d’alguns regidors i professionals dels municipis implicats.

Els coneixements i les habilitats adquirides
en aquesta formació han permès al jovent
participant prendre consciència sobre què
implica educar en el lleure i els ha acostat a
conceptes bàsics per, si els agrada, realitzar en un futur una tasca educativa des de
qualsevol dels àmbits del món del lleure i
esportiu o aprofundir amb altres formacions
com el curs de monitors o tècnic esportiu.
El curs ha comptat amb la subvenció
dels ajuntaments implicats, amb el suport
de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya i dintre del conveni marc del Consell amb la Diputació de
Tarragona. •

L’AVPC d’Altafulla disposa d’una seu
en els baixos del carrer Marqués de
Tamarit número 16 i es reuneix el primer dimecres de cada mes a les set de
la tarda. Per atendre amb més capacitat
el suport a Protecció Civil en les situacions de risc cal que la població conegui les seves activitats i vagi incorporant
gent nova, especialment joves. L’AVPC
disposa d’una adreça electrònica avpc.
altafulla@altanet.org i un número de telèfons 977651489 - 648145756. •

FÒRUM
Quan es pot felicitar l’acció de govern...
En tres intervencions concretes:
la nova zona verda dedicada al
Pintor Josep Sala, a la cruïlla del
carrer de les Moreres amb la baixada de l’antiga carretera N-340
o sigui l’avinguda Marquès de Tamarit. Un monòlit obra de Marcel
Socias completarà la intervenció,
que vol dialogar amb els motius
florals de la plàstica del nostre fill
adoptiu; ja hem concertat amb la
Montse Castellarnau que l’equip
habitual de la “Nit de Piano i Poemes” llegirem fragments de crítica
artística, dedicats a qui enorgulleix la pinacoteca municipal, tant
al despatx d’alcaldia, des la reforma i ampliació de la casa de la
Vila el 1999, com des fa un parell
d’anys a la sala de Comissions.
Segona intervenció: la zona
poliesportiva al parc del Safranars.
Planejament i execució pròpia de
Vila residencial d’alt estànding. Tot
un luxe! Tot i que les zones públiques dins un urbanisme, llavors
subordinat, acostumen a ocupar
zones laterals... Parlant d’oferta

pública esportiva, prou que resta
pendent que deixin de pagar-ne
taxes els clubs que donen sentit a
l’estadi Joan Pijuan i al Palau d’Esports i que tanta funció de benestar social en la infància i la joventut despleguen, provocant massa
pes de despeses familiars.
Tercera intervenció: tot passejant cap al camí de Cametes
començo a sentir olor d’herba i
vet aquí que dues màquines i dos
operaris estan netejant la vergonya de tants anys de la que havia de ser urbanització al costat
del xalet de la Creu – tan desolat
i tapiat, però conservant la seva
categoria arquitectònica. Aquests
motius de satisfacció i lògica felicitació al Govern espero que siguin les primeres passes per anar
endreçant tantes places altafullenques sense cap personalitat,
a part de marcar línies d’aparcament i illes de contenidors.

Fonxo Blanch
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Èxit altafullenc al Campionat
d’Europa Màster d’atletisme

arta Camps s’ha convertit en campiona d’Europa en la modalitat de 800
metres per a majors de 45 anys i per
davant de la també atleta d’Altafulla, Maria
José Carabante. Una Carabante que anteriorment també va assolir el bronze als 400
metres. Camps va endur-se el triomf aturant
el registre en 2’20’11 com a campiona continental i amb rècord d’Espanya. La trobada
europea es va celebrar a Madrid. Aquest doble reconeixement no ha estat l’únic que va

aconseguir la corredora d’Altafulla en la cita
europea. També va assolir la plata en els 1.500
metres amb un temps de 4’50’13. Un resultat
que li va quedar un curt, sobretot perquè va assegurar que la primera posició era “assequible”.
De fet, aquesta mateixa temporada ha assolit
en aquesta modalitat la marca de la guanyadora, l’austríaca Elisa Poeltner-Holkovic: 4’48’16.
La tercera plaça va ser per la italiana Simona
Prunea. L’altafullenca va reconèixer que els 800
metres del dia anterior li van passar factura. •

Recta final per inscriure’s a la Cursa de l’1 de Maig

Raúl Tudela, nou entrenador del CE Altafulla
fins a final de temporada

L’

altafullenc Raúl Tudela ha estat
l’escollit per substituir Luis Rosado
i assegurar la continuïtat de l’equip a
Tercera Catalana. L’exjugador agafa les
regnes de la banqueta amb l’objectiu
de capgirar la pèssima dinàmica de resultats dels últims dos mesos de competició. Tudela fa dues temporades que
compleix les funcions de fisioterapeuta
del club i s’encarrega de l’estudi i tractament de les lesions dels jugadors del
primer equip i de la secció femenina.
A més, també realitza diagnòstics als
nens i nenes de l’Escola de Futbol que
ho necessiten. A partir d’ara, compaginarà les sessions de fisioteràpia amb
les tasques d’entrenador.
El nou tècnic groc-i-negre fa dues
temporades que va deixar el Centre
d’Esports, club en el qual va fer efecti-

va la seva retirada com a futbolista. La
seva carrera, però, està marcada per la
llarga etapa que va viure al CE El Catllar,
on va aconseguir diversos ascensos i
competir en l’antiga Regional Preferent.
La seva especialitat eren les accions a
pilota aturada, sobretot les faltes directes. / Foto: CE Altafulla •

Francesc Tribaldo, guanyador de les Curses
d’Orientació del Consell Esportiu del Tarragonès

E

ls Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament
d’Altafulla encaren la recta final
per a la celebració de l’11a edició de
la Cursa de l’1 de Maig. Aquelles persones que s’hi inscriguin abans del
20 d’abril, el preu serà de 10 €; del
21 d’abril fins al tancament, de 12 €;
i el mateix dia de la cursa, de 15. Les
inscripcions es poden fer al portal
web athleticevents.net, i de forma
presencial a la Gelateria La Perla
d’Altafulla i a la botiga Bikila de Tarragona.
Les places es limiten als 350 participants en categoria Open. Una xifra
que des de l’organització volen mantenir, segons Guillermo Alonso, director
de la prova, donada la dificultat d’absorbir més corredors en un circuit que
es desenvolupa a dues voltes. Als corredors d’aquesta prova cal sumar-hi
també els participants de les categories infantils, distribuïts en diverses
curses i distàncies en funció de la data
de naixement. En total, s’espera rebre
prop d’un miler de participants, a banda dels centenars de persones que els

acompanyen en els seus respectius recorreguts. Aquesta onzena edició presenta molt poques novetats respecte
altres anys, i en manté l’essència. Guillermo Alonso ha insistit que l’objectiu
és “fomentar la participació dels veïns
i d’aquelles persones que s’inicien en
aquest esport, i aconseguir que anotin
la data a les seves agendes de cara a
futures edicions”. Tornarà a oferir un
circuit urbà de cinc quilòmetres de
distància que passa per dintre de la
Vila Closa i acaba al Castell.
També es manté, per tercer any
consecutiu, la prova “Corre amb un
amic” per a nens i nenes amb discapacitat, que participaran, acompanyats amb un amic o sols, en una
cursa de 130 metres no competitiva.
La iniciativa va ser guardonada amb
el Premi Auriga Fuscus del Consell
Esportiu del Tarragonès pels valors i la
integració social. Les curses infantils
s’iniciaran a les 9:45 del matí, mentre que la modalitat absoluta donarà el
tret de sortida a dos quarts de 12 del
migdia. •

F

rancesc Tribaldo ha estat un
dels protagonistes de les Curses
d’Orientació que organitza el Consell Esportiu del Tarragonès dins
del marc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Amb la voluntat
de potenciar la pràctica d’aquestes
curses, l’ens ofereix als alumnes inscrits la possibilitat de participar en
algunes de les seves proves, programades dins del Mediterranean Open
Championship Orienteering Tarragona 2018 (MOC).
Tribaldo és estudiant de 3r d’ESO
de l’Institut d’Altafulla, i el passat mes

de febrer va prendre part en els dos
circuits que proposava l’entitat. L’altafullenc va aconseguir un doblet en
categoria cadet. Primer, a la Cursa
Pròleg Llera del Francolí; i després, a
l’Esprint Casc Antic de Tarragona.
Francesc Tribaldo ja disposava de
nocions sobre aquest esport, i és que
les curses d’orientació al municipi
compten amb una certa tradició. La
Muntanya de Sant Antoni s’ha convertit en diverses ocasions en l’escenari d’aquest tipus de proves amb
diferents circuits d’iniciació, entrenament guiat, i cursa competitiva. •

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
977 65 07 52

Servei de transport per a la gent gran

977 65 10 85

ANADA

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

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

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: 10.15h
Dissabtes feiners: 07.15h
Diumenges i festius: 18.00h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16.10h
Dissabtes feiners: 21.55h
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 MARÇ
Temperatura màxima

23 °C

dia 23

Mitjana mensual temp. màx.

18,4 °C

Temperatura mínima

-1,6 °C

dia 21

Mitjana mensual temp. mín.

4,9 °C

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

Pluja màxima

17 mm

dia 24

Total pluja recollida

36,7 mm

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

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

