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escolliu joguines no sexistes 

Segons Sergi Fàbregues, sociòleg i professor dels Estudis 
d’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, en les 

joguines d’avui encara trobem molts exemples de sexisme i 
estereotips que el màrqueting de gènere proposa. L’expert afir-
ma que més enllà de la joguina, hi ha les representacions, ja 
sigui a partir de la publicitat en els anuncis de televisió i en 
els catàlegs com en els embalatges amb determinats colors 
i activitats –el rosa associat a les nenes, i el blau i el verd, als 
nens, que fan que estiguem en estat d’alerta perquè aquestes 
representacions estan incrustades en la nostra cultura. L’estu-
di  “Tendencias de consumo en Navidad de 2018” revela una 
dada interessant referent a la segmentació de gènere de les 
joguines. El 39% dels espanyols es mostra en desacord en 
regalar joguines específiques de gènere. 

D’altra banda, una quarta part dels espanyols assegura que 
sí que regala articles específics per a nens o nenes i resulta més 
alta entre els homes que entre les dones (32% contra 22%). Se-
gons Fàbregues, “el seu efecte traspassa les capes socials, amb 
independència de la classe social o nivell educatiu de les famílies”.  
Així, doncs, els pares més conscients d’aquest sexisme hauran 
de fer front a la compra d’una Barbie en algun moment de la 

seva infància. “El motiu és que aquestes representacions te-
nen un caràcter expansiu molt fort, a través de la publicitat, la 
família, els companys i companyes d’escola, etc.”, assegura el 
sociòleg barceloní que, al mateix temps, sentencia: “La conse-
qüència principal és que els nens i les nenes interioritzen una 
sèrie de valors que definiran la percepció del seu rol “predeter-
minat” i d’aquesta manera se sosté la cultura patriarcal”. Per tot 
això, no hem de defensar la dona únicament el 25N o el 8M, ho 
hem de fer els 365 dies de l’any en les accions quotidianes del 
dia a dia. Cal que en les proximitats de les festes, escolliu jo-
guines no sexistes. Us proposem dues recomanacions. Primer, 
escolliu joguines neutres, com ara jocs de màgia, bicicletes, 
jocs d’esport, etc. Segon, davant de casos en què és inevitable 
escollir joguines sexistes, tingueu la responsabilitat de parlar 
dels estereotips vigents amb els vostres fills. Ensenyeu i feu ex-
plícits als fills i filles els estereotips inherents a aquelles joguines, 
fent-los adoptar una visió crítica d’aquelles joguines i donar-los 
exemples de casos de ruptura d’aquells estereotips, parleu-
los-hi de casos de dones científiques i homes que cuiden de 
la llar, per exemple. Amb tot, que passeu unes Bones Festes i 
tingueu una bona entrada a l’any 2019! •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, 
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de 
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn 

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises 
del Mar.
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altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 
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Convertir Altafulla amb un destí turístic de 
costa intel·ligent, competitiu i sos-
tenible que basi el seu desenvolupa-

ment en els següents principis: una nova es-
tratègia de branding i de posicionament de la 
destinació vinculada a nous valors i elements 
de singularització; una oferta de producte tu-
rístic diferenciada, segmentada i competitiva 
que permeti accedir a nous públics, una estra-
tègia de màrqueting innovadora i segmentada 
basada amb les noves pautes i estils de vida 
que afavoreixi la comercialització de l’oferta. 
Aquesta és la visió d’Altafulla com a destinació 
turística que recull el Pla Estratègic de Turisme, 
elaborat per l’empresa TourisLab, Innovació i 
Dinamització Turística, que va encarregar en el 
seu moment l’edil Pere Gomés, quan osten-
tava l’Àrea de Turisme, i que ha seguit l’actual 
regidor de Turisme, Jaume Sànchez.

El document, de 296 pàgines, fa un anàlisi 
exhaustiu de l’atractivitat i competitivitat dels 
recursos turístics, l’oferta de productes, les 
infraestructures i els equipaments, la restaura-
ció, promoció i comercialització actuals d’Alta-
fulla, i en fa una diagnosi a partir dels resultats 
de la qual defineix una nova estratègia i un nou 
pla d’actuacions amb un termini d’execució 
de quatre anys, fins al 2021. Tal com mostren 
els gràfics, el pla planteja un escenari de futur 
que prioritzi una integració del sol i platja en un 
continent d’experiències perquè la destinació 
esdevingui única i irrepetible en relació a al-
tres destinacions.

D’aquesta manera, la nova proposta d’es-
tratègia obre Altafulla en un mar de cultures, 
més enllà de l’antiga marca “Altafulla, deixa’t 
embruixar” —molt vinculada a les bruixes i a 
les seves llegendes, per oferir un destí privi-
legiat de la Costa Daurada amb un bon clima 
i una platja mediterrània dominada per les bo-
tiges de mar i de la vil·la romana dels Munts 
(patrimoni de la Humanitat). La majestuosi-
tat i elegància del castell i la Vila Closa, decla-
rada conjunt històric i artístic conviuen amb 
un espai natural protegit que fan d’Altafulla un 
poble on gaudir de la naturalesa i la tranquil·li-
tat d’una vila autèntica amb molta història. A 
més, destaca els beneficis emocionals de 
l’experiència de visitar a Altafulla que hauria 
de transmetre sensacions com la relaxació, 
desconnexió, trencar amb la rutina, la felicitat, 
admiració, sorpresa, plaer, serenitat, coneixe-
ment, contacte amb la natura, connexió vital 
amb la cultura local i amb els orígens del mu-
nicipi, i especialment, una vila amb personalitat 
pròpia amb essència romana, vila costanera 
medieval amb encant mediterrani i les seves 
botigues de mar, les llegendes i les bruixes, i el 
paisatge natural. 

Per tant, el pla fixa un nou posicionament 
turístic amb una declaració clara d’enfortir Al-
tafulla com una vila mediterrània amb encant 
de la Costa Daurada amb arrels culturals cen-
tenàries declarades patrimoni de la humanitat 
per la unesco, que gaudeix d’un bon clima 
i d’una tranquil·litat que la converteixen en un 
lloc ideal per relaxar-se, descansar, trencar 
amb la rutina i inspirar-se convertint Altafulla en 
un mar de cultures. •

turisme encarrega un pla estratègic que converteixi Altafulla en 
un must see de catalunya
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La Corporació Municipal va aprovar 
per unanimitat una proposta, im-
pulsada des del grup d’Alternativa 

Altafulla, de suport al 25 de novembre 
en el marc del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les 
dones. La moció concreta que “la vio-
lència institucional és la violència exer-
cida per l’Estat i per l’administració pú-
blica, per acció o omissió”. Per aquest 
motiu, la principal reclamació passa per 
una modificació legislativa que inclo-
gui la violència institucional en la llei 
5/2008 del Dret de les dones a eradicar 
les violències masclistes. En aquesta lí-
nia, el text detalla que “hem de treballar 
per desarticular el model patriarcal, 
exigir l’equitat de gènere i que totes les 
polítiques públiques, inclosos els pres-
supostos, tinguin perspectiva de gènere 
i feminista.

Així, demanen ampliar el pressupost 
municipal per incidir qualitativament i 
quantitativament en els diferents àmbits 
de violència masclista: sensibilització i 
prevenció, detecció, atenció, recupera-
ció i reparació; oferir cursos de cons-
cienciació i abordatge de les violències 

institucionals vers les dones, dirigit al 
personal laboral i funcionari de les ad-
ministracions públiques; dissenyar políti-
ques públiques que permetin que dones 
de diferents races i ètnies representades 
al municipi puguin accedir a una pla-
ça laboral dintre de l’administració local 
independentment de les àrees i depar-
taments, i elaborar una avaluació anual 
amb perspectiva de gènere sobre vio-
lència institucional contra les dones on 
es detalli l’avaluació, el seguiment i la 
resolució de les queixes registrades al 
municipi. 

RepRoven el compoRtAment 
Del Rei felip vi en RelAciÓ Amb 
els fets De l’1 D’octubRe
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va 
aprovar una moció que rebutja i con-
demna el posicionament del rei Felip VI 
“per la seva intervenció en el conflicte 
català i la seva justificació de la violèn-
cia exercida pels cossos policials l’1 
d’octubre”. La moció, presentada pels 
grups municipals de l’EINA i el PDe-
CAT, mostra el suport a la resolució que 
va aprovar del Parlament el passat 11 

d’octubre i que, a més de reprovar el 
comportament del monarca, “referma el 
compromís amb els valors republicans 
i aposta per l’abolició d’una institució 
caduca i antidemocràtica com la mo-
narquia”. 

El text va tirar endavant amb els vots 
d’Alternativa Altafulla, l’EINA i el PDe-
CAT, i hi va votar en contra el regidor 
no adscrit, Alberto Moreno. La proposta 
inclou també un punt sobre l’Estat es-
panyol per “garantir la convivència, la 
cohesió social i la lliure expressió de la 
pluralitat política” i insta al Govern a in-
vestigar el rei Joan Carles I a partir de 
les accions fetes des del 2014, any en 
què deixa de ser inviolable jurídicament, 
al mateix temps que reivindica fer un 
referèndum perquè la ciutadania pugui 
decidir entre Monarquia i República, pe-
tició presentada per Alternativa. Es va 
donar llum verda a “reprovar els actes 
repressius contra la ciutadania i con-
demnar les amenaces amb l’aplicació 
del 155, la il·legalització de partits polí-
tics catalans, la judicialització de la po-
lítica i la violència exercida contra drets 
fonamentals”. •

Reclamen una modificació legislativa que inclogui 
la violència institucional en el dret de les dones a 

eradicar les violències masclistes
el ple expRessA el seu 
Rebuig Al bypAss feRRoviARi
el Ple d’altafulla va expressar el seu 
rebuig al bypass ferroviari en una mo-
ció, a proposta dels regidors de l’ei-
Na, que es va aprovar amb els vots a 
favor dels independentistes, als que 
s’hi va sumar el del regidor alberto 
Moreno i el Pdecat, i l’abstenció 
d’aa. La proposta recull la no ac-
ceptació de la construcció de l’enllaç 
ferroviari a la Vall del Gaià “pel greu 
impacte ambiental que suposaria 
aquesta obra i tenint en compte que 
existeixen altres alternatives amb un 
impacte ambiental i econòmic me-
nor”. La moció, que també demana 
promoure un debat sobre el projecte 
de l’enllaç nord ferroviari que inclogui 
tots els agents implicats del territo-
ri, està impulsada per la plataforma 
sos Baix Gaià, que integren les en-
titats de la Federació d’associacions 
de Veïns de Llevant de tarragona, les 
associacions de veïns de la Móra-ta-
marit i Ferran, l’entitat mediambiental 
La sínia, Gepec, L’associació terres 
del Gaià i ecologistes de tarragona.

lA mAJoRiA plenàRiA ApRovA 
el DesDoblAment De 
l’AutoviA A-7
el Ple municipal d’altafulla va rebutjar 
una moció en contra del desdobla-
ment de l’autovia a-7 des de La Mora 
fins a Torredembarra, presentada per 
l’eiNa altafulla. el grup independen-
tista va demanar al govern d’aa i 
Pdecat que es posicionés en contra 
i busqués alternatives més sosteni-
bles, a una nova construcció sobre 
l’actual N-340. La mateixa moció re-
marcava que no té sentit el desdo-
blament, si el 2021 acaba la conces-
sió de l’autopista i podrà ser gratuïta. 
Per ells la solució és la connexió amb 
l’autopista a la rotonda de la Mora. 
Per la seva banda, el govern va votar 
en contra perquè, asseguren, que ja 
s’ha dit per activa i per passiva que 
la connexió de l’autopista pel Mèdol 
no es pot fer, i l’única solució és el 
desdoblament per acabar amb la si-
nistralitat mortal en aquesta via.

s’ADHeReixen A lA centRAl 
De compRes Del consell 
comARcAl Del bAix cAmp
els membres del Ple van votar a favor 
de l’adhesió de l’ajuntament d’alta-
fulla a la central de compres del con-
sell comarcal del Baix camp. el prin-
cipal avantatge és la reducció dels 
costos d’adquisició de béns i serveis, 
per mitjà de l’aplicació d’economies 
d’escala. el volum de la contractació 
administrativa permet als proveïdors 
oferir preus més competitius, dels 
quals es poden beneficiar totes les 
entitats adherides. en el cas d’altafu-
lla, es traduirà en la reducció del cost 
per a la provisió de gasoil per als ve-
hicles i maquinària municipals. • 

  breus
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L’Administrador d’Infraestruc-
tures Ferroviàries (ADIF) ja ha 
començat els treballs per a la 

implantació de la tercera via a l’estació 
d’Altafulla. El passat mes de setembre, 
operaris d’ADIF ja van instal·lar el con-
junt de pals de la catenària que ha de 
subministrar el tercer fil, una operació 
que forma part del “projecte d’instal-
lació d’ample estàndard del tram de 
Múrcia a Castellbisbal”, i que ha de ser-
vir com a via per avançaments situada 
al cantó de mar de l’estació altafullen-
ca. Segons fonts tècniques, aquestes 
obres suposaran la recuperació de la 
condició d’estació, enlloc de baixa-
dor com es concep en l’actualitat. 

Així, la tercera via ocuparà una su-
perfície total de 2.006 m2 en una part 
dels terrenys on actualment s’ubica el 
pàrquing de vehicles, tal i com mos-
tren les imatges. Els treballs inclouen la 
col·locació de quatre nous suports de 
catenària, la substitució de travesses 
en el traçat actual, els moviments de 
terres i l’execució de la tercera via i la 
nova catenària. Aquestes obres tam-
bé inclouen un mur de contenció en 
el tram est per salvar el canvi de cota. 
Aquest nou traçat de via no afectarà 
ni el pas elevat del carrer del Mar, ni 
tampoc l’actual caseta pintada amb un 
mural de l’artista Orion Leim. 

Quant a l’afectació de l’accés a les 
andanes des del cantó del mar, ADIF 
ha convidat a l’Ajuntament d’Altafulla a 
participar en el projecte on la propos-
ta inicial és replicar el pas soterrat que 

actualment hi ha a l’altre cantó de l’es-
tació, però en aquest cas, sense conti-
nuïtat. Quant a les pantalles acústiques 
per reduir el soroll dels combois, una 
de les esmenes proposades per l’Ajun-
tament d’Altafulla, ADIF ha licitat els 

“serveis per a la redacció del projecte 
de construcció de proteccions acús-
tiques resultants dels plans d’acció 
contra el soroll. Area nº 3B. Zona Est. 
Tarragona (P 020/18)”, amb un termini 
d’entrega de 16 mesos. •

com quedarà l’estació d’Altafulla amb la 
implantació de la tercera via?

l’AJuntAment DestinARà unA 
pARtiDA De 1.500 euRos peR 
contRibuiR en lA investigAciÓ 
sobRe el cànceR
altafulla es bolca un any més en La Mara-
tó de tV3, que enguany compleix la 26a 
edició, i que, en aquesta ocasió es dedi-
carà a la investigació sobre el càncer. La 
regidoria d’acció social de l’ajuntament 
d’altafulla, que encapçala l’edil Xavier 
Rofas, ja ha anunciat que el consistori 
destinarà una partida de 1.500 euros per 
contribuir en la campanya solidària. Ro-
fas també ha animat a la ciutadania a què 
“hi aporti el seu granet de sorra com ha 
fet en les anteriors edicions”, i s’ha mos-
trat convençut que els altafullencs i les 
altafullenques superaran la xifra assolida 
de l’anterior edició i que es va situar en 
els 4.391,36 euros. centenars de perso-
nes participaran en la quinzena d’activi-
tats populars que, novament, entitats i 
col·lectius d’altafulla organitzaran, del 12 
al 21 de desembre, al municipi per sen-
sibilitzar i recaptar fons per a La Marató.  
L’esport, la música, la gastronomia i les 
tradicions ompliran de festa solidària els 
centres i equipaments municipals. totes 
aquestes activitats es poden consultar 
al web de l’ajuntament d’altafulla (www.
altafulla.cat). 

seRvei especiAl De tRAnspoRt 
peR A lA gent gRAn el 28 De 
DesembRe i 3 De geneR
La regidoria d’acció social i Gent Gran 
de l’ajuntament d’altafulla ha anunciat 
que el servei de transport municipal per 
acompanyar a la gent gran a la zona co-
mercial quedarà suspès en el període de 
les vacances de Nadal. d’aquesta ma-
nera, del 22 de desembre i fins al 6 de 
gener del 2019, ambdós inclosos, el ser-
vei habitual de transport municipal per 
a la gent gran fins a la zona comercial 
no es durà a terme. amb tot, el consis-
tori ha avançat que ha habilitat de ma-
nera excepcional un servei especial per 
als dies 28 de desembre i 3 de gener. 
Les persones interessades en utilitzar 
aquest servei, hauran de posar-se en 
contacte amb l’ajuntament d’altafulla, al 
telèfon 977650008.

l’AJuntAment se sumA A lA 
DefensA Dels pRofessionAls 
Del teRceR sectoR
L’ajuntament d’altafulla es va afegir el 
passat 30 de novembre a l’aturada de 15 
minuts convocada, pels sindicats ccoo 
i UGt, en defensa dels professionals de 
serveis socials i en contra de la violèn-
cia ocupacional que pateixen. d’aques-
ta manera, van condemnar l’agressió 
patida durant l’exercici de la seva acti-
vitat laboral per una treballadora d’una 
empresa contractada pel consorci de 
Benestar social del Gironès-salt, ferida 
greument per una punyalada. també van 
denunciar els fets que s’han convertit en 
habituals com ara les desqualificacions, 
els insults, les intimidacions i les agres-
sions que pateixen aquests treballadors 
i treballadores. • 

  breus

primers passos perquè el castell d’Altafulla sigui visitable

L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar 
al maig una moció per exigir a la 

propietat del Castell d’Altafulla que 
deixi visitar-lo quatre vegades al mes, 
com preveu la Llei de Patrimoni per a 
edificis catalogats com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN). L’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha donat el 
primer pas perquè el Castell dels Mont-
serrat obri aviat  les seves portes a les 
visites. El batlle es va reunir a Madrid 
amb la família Suelves, descendents 
dels Marquesos de Tamarit i propieta-
ris del Castell, una reunió que va ser 
la primera presa de contacte amb la 
propietat i que “va anar molt bé”.

Fèlix Alonso va avançar que les ne-
gociacions per fer el Castell visitable van 
per bon camí, tot i alguns entrebancs, 
perquè la família passa les temporades 
d’estiu al Castell i, a més, hi té les de-
pendències personals. En els pròxims 
mesos, segons paraules d’Alonso, “es 
donaran notícies positives per a la pobla-
ció pel que fa a les visites del Castell”. El 
ple de l’Ajuntament d’Altafulla del mes de 
maig va acordar per unanimitat dema-
nar que s’acompleixi la Llei (9/1993) del 
Patrimoni Cultural Català al Castell dels 

Montserrat, perquè la propietat en per-
metés les visites quatre dies al mes. 

L’equipament és de titularitat priva-
da i va ser declarat Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional (BCIN), que és la catego-
ria superior de protecció al patrimoni 
cultural que atorga la Generalitat. Ac-
tualment 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 obertu-
ra 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. El Castell d’Altafulla 
o Castell dels Montserrat és un palau 
castell que data del 1059. A mitjan del 
S. XVII, va passar a mans de Francesc 
de Montserrat, primer marquès de Ta-
marit i en l’actualitat pertany a la mar-
quesa viuda de Tamarit. •
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Altafulla ha fet un salt de qualitat 
en matèria cultural. El consistori 
ha posat en marxa la nova Bi-

blioteca Municipal, situada al carrer Vi-
nyet, a mig camí de la platja i l’històric 
nucli antic. El recinte municipal, situat 
als baixos d’un dels edificis d’habitat-
ges protegits, multiplica per tres l’espai 
de biblioteca, és inusualment diàfan 
gràcies a la llum natural que hi ac-
cedeix de forma àmplia i presenta una 
sala tancada per fer-hi activitats cul-
turals. La intenció és que la Biblioteca 
esdevingui el centre cultural de la vila, 
amb l’afegit de nombroses taules de 
treball, una sala per a lectura de prem-
sa i revistes de manera còmode i un 

recinte exterior que s’habilitarà per a 
activitats a l’estiu.

El salt de qualitat multiplica per tres 
els 70 m2 de l’antiga biblioteca i passa a 
ocupar-ne 200 (a banda del magatzem), 
més uns altres 150 m2 del nou Arxiu 
Municipal, que abandona les golfes de 
l’edifici consistorial per ubicar-se en un 
lloc digne. Tot el mobiliari és nou, adap-
tat a les persones amb mobilitat reduïda, 
disposa de WIFI, àmplies taules amb en-
dolls per a ús d’ordinadors i afegeix un 
grup d’ordinadors nous.

El director dels Serveis Territorials 
de Cultura a Tarragona de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Agràs, va visitar les 
noves instal·lacions i va felicitar al con-
sistori per les obres en què va remarcar 
especialment la polivalència de l’espai, la 
lluminositat, la zona exterior i, al mateix 
temps, va recordar que el projecte obre 
la porta cap a una futura ampliació per 
arribar als 750 m2, que estableix la Xarxa 
de Biblioteques Públiques de Catalunya 
en funció de la població del municipi. 
Agràs també va anunciar que des del 

Departament de Cultura s’atorgarà una 
ajuda econòmica per reforçar el fons 
de la Biblioteca d’Altafulla, arran també 
de l’exigència que el departament havia 
demanat a l’Ajuntament a l’hora de des-
catalogar determinat fons.

Els primers usuaris que van gaudir de 
les noves instal·lacions en la festa inaugu-
ral van destacar l’ampliació de les activi-
tats que podrà acollir la Biblioteca, l’espai, 

la facilitat d’aparcament i la sala infantil, 
entre d’altres. De moment, l’horari habitu-
al és de 16 a 20h, de dilluns a divendres, 
tot i que no es descarta que s’ampliï en 
un futur, tal i com va explicar la regidora 
de Cultura, Montse Castellarnau, que va 
agrair un cop més la feina feta per la tècni-
ca, Helena Cobos, i el grup de voluntàries 
que van fer possible la classificació i tras-
llat del fons. / Fotos: AJ / Jean Segovia •

Altafulla fa un salt cultural obrint una biblioteca que 
multiplica per tres l’anterior

Donen un quadre de Josep sala al centre 
d’estudis d’Altafulla

Els fills i hereus del pintor Josep Sala 
han donat el quadre “L’estació d’Al-

tafulla” al Centre d’Estudis d’Altafulla. 
L’obra, creada per Sala l’any 1981, re-
corda com era antigament l’estació de 
tren de la localitat. La crítica d’art Ra-
quel Medina va assegurar que aquest 
quadre recull tots els valors artístics del 
pintor, estretament vinculat a la locali-

tat. Els lligams entre el pintor barceloní 
i la vila d’Altafulla, on va residir i morir 
l’any 2010, han facilitat la cessió. De fet, 
aquest no és el primer quadre que dona 
la família de Sala a Altafulla. L’any pas-
sat, els fills i hereus de l’artista ja van 
donar a l’Ajuntament dos quadres d’oli 
i acrílic de la col·lecció “Grocs 2002”. / 
Foto: AJ •

l’obRA sociAl “lA cAixA” 
col·lAboRA Amb el tAlleR 
D’entRenAment De lA memÒRiA i 
cReAtivitAt peR A lA gent gRAn
L’obra social “la caixa” ha concedit 
una ajuda econòmica de 2.000 euros 
per a la regidoria d’acció social i Gent 
Gran amb la finalitat de posar en funcio-
nament el taller d’entrenament de la me-
mòria i la creativitat per a la gent gran. el 
taller se centra en l’estimulació de l’he-
misferi dret i esquerre de les persones 
majors de 65 anys amb la finalitat de 
mantenir les capacitats cognitives de la 
gent gran, a través de la interacció entre 
ells i elles i amb diferents activitats per 
potenciar la memòria, el llenguatge, càl-
cul, entre d’altres. Mitjançant aquests 
tallers es treballa la creativitat, la ima-
ginació i la identitat, tenint en compte 
les seves capacitats i emocions. L’ac-
tivitat va adreçada a persones majors 
de 65 anys empadronades a altafulla, 
té una durada de dues hores setmanals 
i va començar el passat mes d’octubre 

i s’allargarà fins al juny de l’any vinent. 
Les activitats tenen lloc a l’aula de For-
mació aldara, al carrer Boga, del barri 
marítim. el regidor d’acció social i Gent 
Gran, Xavier Rofas, ha explicat que es 
va sol·licitar la subvenció econòmica 
per poder continuar realitzant aquesta 
activitat: “agraïm el gest de l’obra so-
cial “la caixa” per acceptar la nostra pe-
tició i ajudar-nos a seguir oferint aquest 
taller que beneficia a una cinquantena 
de veïns i veïnes d’altafulla”.

lA feDeRAciÓ De comeRÇ i 
tuRisme Del bAix gAià JA és unA 
ReAlitAt
després de mesos de treball la unió de 
les diferents associacions de comer-
ciants, la nova Federació de comerç i 
turisme del Baix Gaià ja ha començat 
a caminar. comerciants i ajuntaments 
treballaran a partir d’ara plegats en la 
promoció comercial del territori en-
tesa com una gran superfície comer-
cial a l’aire lliure que comprengui tota 

l’extensió de la sub-comarca del Baix 
Gaià. d’aquesta manera es presenta 
la unió comercial sota la Federació del 
comerç i el turisme del Baixa Gaià que 
es va presentar oficialment el passat 3 
de desembre a torredembarra. el nou 
ens, impulsat per la patronal PiMec, 
compren les associacions de comer-
ciants de municipis com torredembar-
ra, altafulla, Roda de Berà i la Pobla 
de Montornès i compta amb el suport 
dels diferents consistoris del territori. 
L’objectiu és realitzar activitats con-
juntes per donar a conèixer el territori 
tan culturalment com comercialment i 
explotar així totes les possibilitats que 
ofereix la zona. des de torredembarra 
aplaudeixen la iniciativa i esperen po-
der liderar-la gràcies als 400 comerços 
establerts al municipi. des d’altafulla 
també destaquen la importància de 
donar impuls a la col·laboració públi-
co-privada. Precisament com ha de 
ser aquesta relació és un dels primers 
punts de debat de la nova Federació, 

que haurà de decidir si s’integra en el 
consorci turístic del Baix Gaià o funci-
ona com a ens plenament independent.

obRen boRses De tRebAll De 
peÓ, pRofessoR De guitARRA i 
peRsonAl De neteJA
L’ajuntament d’altafulla ha endegat la 
convocatòria de tres borses de treball 
per cobrir diferents necessitats tempo-
rals de personal. es tracta d’una plaça 
de peó per a la Brigada Municipal, una 
de professor de guitarra per l’escola de 
Música i una plaça de personal de nete-
ja. Les bases específiques per a la cre-
ació d’aquestes tres borses de treball, 
amb els requisits per presentar-s’hi, ja 
es poden consultar al web municipal 
www.altafulla.cat, en l’apartat de convo-
catòries de personal, i també al Butlletí 
Oficial de la Província (BOPT) número 
228 del 28 de novembre. Les tres con-
vocatòries són per concurs oposició, i 
ja es poden presentar les sol·licituds per 
participar-hi. • 

  breus
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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
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el vAR arriba a Altafulla
Fèlix alonso cantorné # alternativa altafulla - entesa - aa-e

El VAR ha revolucionat el món del fut-
bol i fins i tot ha arribat al Congrés de 
la boca d’un company de Tarragona, 
tothom volia saber si bufava o no. Res 
era més important: es paralitzava el 

món, les teles repassaven una i una altra vegada la pe-
nosa imatge. Ni les pensions, ni l’atur, ni la corrupció, ni 
Correus, ni les pagues dels funcionaris, ni les vagues 
d’estudiants, professors i sanitaris importava. El VAR 
ens mostrava la forma de fer política “rufianista”. La 
bronca, la confrontació, el quan pitjor millor sembla que 
s’imposa per sobre dels pressupostos i les pensions. 
Utilitzant paraules d’Eduard Pujol, sobre les llistes d’es-

pera a la sanitat: “Ens distraiem amb qüestions que no 
són les essencials”. De la moviola del segle XX al VAR 
del segle XXI, a partir d’ara sembla que amb les mitges 
veritats l’únic que traurà o donarà raons serà la consta-
tació de la imatge. A Altafulla fa uns dies obríem la nova 
biblioteca i la gent que des d’aleshores l’ha pogut visitar 
queda sorpresa per l’espai, la lluminositat i la qualitat de 
la instal·lació.

Molts se senten orgullosos de haver passat d’un pe-
tit magatzem de llibres, que amb esforç i bona voluntat 
tirava endavant, a una biblioteca del segle XXI i amb 
projecció de futur. Una imatge, com també ho van ser 
la Via Augusta, el Carrer Martí d’Ardenya, els parcs o 

ho seran al seu dia la Violeta, el gimnàs de La Portalada 
o la plaça Major. Desgraciadament totes les iniciatives, 
més o menys encertades, que tira endavant el govern 
municipal es converteixen en armes llancívoles contra 
el mateix govern. L’odi d’algunes expressions a les xar-
xes ens ha de fer reflexionar de si el que volem és una 
societats d’enemics i/o traïdors o d’idees diferents que 
poden conviure. Barricades o estendre ponts? Crec 
que el dia a dia mereix una oportunitat i que construir, 
respectar i treballar l’empatia és el que ens fa grans. 
Arriben les festes i el 2019 està a tocar. El millor que 
podem fer és mostrar al món el nostre orgull de poble 
desitjant de tot cor un Bon Nadal a tothom! •

l’einA, compromesos amb Altafulla i amb el territori
alba Muntadas olivé # L’esquerra independentista d’altafulla - acord Municipal - L’eiNa-aM

En el darrer ple l’EINA  vam defen-
sar dues mocions en defensa del 
territori en nom de la Plataforma 
SOS Baix Gaià. Una de les mocions 
rebutjava les obres d’ampliació de 

l’A7 considerant que, a més a més de ser una nova 
agressió a una zona ja molt sobrecarregada d’infra-
estructures, el 2021 s’acaba la concessió de l’AP/, 
amb la qual cosa l’autopista podria passar a ser gra-
tuïta sent l’alternativa a la N-340. Malauradament 
aquesta moció no va prosperar, però si que s’aprovà 
la segona moció que rebutjava la construcció d’un 
enllaç entre la via convencional del tren i la via d’alta 

velocitat a l’alçada de la Móra, travessant la vall del 
Gaià. L’EINA vam denunciar que aquesta  obra repre-
sentaria un benefici molt reduït pels usuaris del tren i 
en canvi provocaria un greu impacte ambiental. La 
moció fou aprovada amb el vot a favor de tots els 
grups excepte d’AA, que es va abstenir considerant 
que era un projecte inviable per la gran despesa eco-
nòmica que suposaria i que no valia la pena posicio-
nar-se en un projecte que potser no veuria la llum fins 
d’aquí 15-20 anys... Tot i que el grup parlamentari de 
l’Alcalde a Madrid l’any passat ja va demanar crear 
una partida econòmica per finançar la realització 
d’aquest projecte. 

Per altra banda, i arran d’una reunió amb el director 
del centre responsable dels joves tutelats de l’alberg, 
l’EINA vam considerar oportú tornar a entrar per ur-
gència la moció que demanava la creació d’un Consell 
Sectorial per a l’acollida de nous catalans. De la reunió 
se’n desprenia que els canals de comunicació entre els 
tècnics i l’ajuntament no eren prou fluids, i per això cre-
iem que una eina com aquest consell sectorial podria 
ser útil. El govern, que diu fer tot el possible per a la 
integració d’aquests menors, va rebutjar la urgència, 
per això la moció no va poder ser debatuda. L’EINA, 
però, continuarem pressionant el govern perquè l’acolli-
da que tinguin aquests menors sigui la millor possible. •

  fÒRum 

samfaina plenària
Si heu anat algun cop a un ple municipal, els heu sentit a Altafulla Ràdio o els  heu lle-
git a la pàgina web de l’Ajuntament, us adonareu que el grup l’Eina intercala sempre 
mocions més o menys practicables amb d’altres purament simbòliques. Un exemple 
el trobem a la sessió plenària del dia 26/11/2018, on van proposar votar sobre la 
reprovació del rei Felip VI i el rebuig al projecte de desdoblament de l’A-7 fins a Tor-
redembarra. 

L’Eina es mostra en contra de fer un carril més a banda i banda del tram de 
A-7 que transcorre des de la Móra a Torredembarra perquè el terme municipal es 
troba ja creuat per moltes infraestructures viàries i ferroviàries (típic, d’altra banda, 
en poblacions dinàmiques i costaneres). Argumenten, a més, que l’autopista AP-7 
serà gratuïta d’aquí a uns anys (ja en parlarem quan ho veiem al sac i ben lligat) i els 
usuaris que circulin per l’A-7 estaran disposats a desviar-se uns quants quilòmetres 
per agafar l’entrada de l’AP-7 a Tarragona en comptes d’anar fins a Torredembarra, 
on l’entrada a l’autopista es troba a tocar de via. Des del nostre punt de vista, que 

el tram d’A-7 sigui d’ús “veïnal”, com pot ser la N-340 al seu pas pels barris de 
llevant de Tarragona, és gairebé tant il·lusori com la primera de les seves propostes. 

Aquesta moció suposa a més, deixar de banda problemes tan importants com 
tractar d’evitar els nombrosos accidents de trànsit que concentren aquest petit  
tram (on gairebé sempre són conseqüència de xocs frontals), evitar les quilomètri-
ques cues que es produeixen a l’estiu, i proporcionar una entrada digna i directa a 
la urbanització Brises del Mar, ja que amb les projectades obres de Foment es volia 
construir un pont per sobre l’autovia que uniria aquest nucli de població amb Alta-
fulla. Els veïns de Brises del Mar hauran de demanar a la Casa Reial que adquireixi 
una parcel·leta al seu barri, a veure si d’aquesta manera se’ls hi presta una mica 
més d’atenció.

Cs AltAfullA - BAix GAià

un gran i molt sincer agraïment pel pregó de la festa major!
Va ser un encert passar del balcó principal de la Casa de la Vila al més proper em-
postissat per als versots com a ubicació del pregoner. Ja només falta que seiem 
tots plegats: Els qui escoltem i qui un cop a la vida en té l’honor. Ho proposo d’apli-
car als sants Martins a venir. Qui veniu als pregons doneu un “caliu de poble”, únic, 
excepcional per a la fita de cada sant Martí, que puc assegurar se sent molt proper 
mentre et toca fer el paper. Una experiència que, imagino, tot pregoner agraeix de 
tot cor perquè li arriba per donar coratge. Recordaré sempre que mercès al fotògraf 
Segovia vaig disposar de la seva lampareta amb pinça particular; em facilità la clara 
lectura –en un dia familiarment “el más largo”. Impecable i amable, la feina amb 
l’equip de so del Leo. 

En la preparació del pregó em van ajudar la Pepita Farreras, facilitant-me la con-
sulta de la seva col·lecció de cartells i programes i alguna informació oral. També 
la persona que té cura de l’ordenació i trasllat (dels papers des de 1950) de l’arxiu 
municipal, la Maria Jesús Ortega: Per pròpia iniciativa seva em feu descobrir el 
Cadastre de 1777. Em venen al cap cadascuna de les persones que em van venir 

a felicitar en acabar. Un cercle d’intimitat. El millor comentari va venir del Pau i la 
Maria, en assabentar-me’n que la neta Ona anava cridant al pregó: “Avi, avi”. I vull 
deixar constància del fervor del pediatre Adolfo G. Papi, l’home de la pintora Marta 
Balañà; ell em ressuscità políticament amb PAU i m’ha fet adonar que els qui són 
millors que un mateix, et reconeixen les qualitats. El 2007 vaig ser pregoner de sant 
Fèlix, a Vilafranca. Allí té molt de ressò; és un acte multitudinari, on cal anar d’hora 
per seure. He de reconèixer que el pregó a casa, a l’Altafulla de tants compromisos 
amb realitzacions i disgustos, em suposà més “pes de responsabilitat”. Potser, 
també, perquè un es fa gran... Dec el que fos triat a l’equip de govern d’AA. Al seu 
text, de presentació de programa de Festa Major, el Fèlix en feia l’explícit esment. El 
pregó és el meu adéu, mínimament públic: d’altafullenc entre altafullencs, d’elecció 
i origen. El que em resta és intentar que fem llista a les imminents municipals: on 
aniria el darrer; acompanyant els qui hem fet pinya i, espero, la continuarem... 

fonxo BlAnCh
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Una de les altres grans novetats de la Festa Major de Sant Martí va ser l’actuació del grup 
navarrès Zizurko Trikitilariak, , al concert de gralles amb la Trikitixa.. / Foto: PR

La plaça del Pou es va omplir de centenars de fanalets per rebre Sant Martí. / 
Foto: PR

Mariona Gelabert, Roser Mercadé, Araceli Rilova, Margarita Caballero i Neus Anglès són les 
autores del llibre “Dones qüentistes”, que ha tingut un èxit de vendes rotund. / Foto: PR

Jyme Downhill va guanyar la 15a Baixada de Trastos d’Altafulla on hi van participar 17 andròmines 
d’arreu de Catalunya. / Foto: Pilar Ribé

La recuperació dels Nans d’Altafulla i la seva coreografia ha estat una de les novetats de la Festa Ma-
jor de Sant Martí. / Foto: PR

Sopar de germanor dels altafullencs i altafullenques nascuts el 1953, celebrat al restaurant 
Les Bruixes de Burriac. / Foto: Antoni Sabaté

El concert de Gaià Gospel va ser un dels atractius de la Festa Major de Sant Martí a la plaça Martí 
Royo. / Foto: Ruben Domínguez 

El Gran Recapte d’Ali-
ments va aconseguir més 
de 3.500 quilos a Altafulla, 
gràcies a la col·laboració 
de Caritas Altafulla. / Foto: 
Glòria Pi 

Els Castellers d’Altafulla van 
culminar les 41 escales que 
connecten les places del 
Pou i l’Església amb el pilar 
de quatre. / Foto: Gemma 
Soldevila 

La 7a Jornada de Novel·la Negra va omplir una de les sales de la nova Biblioteca amb l’escriptora 
Marta Sanz. / Foto: AJ
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Altafulla es va bolcar un 
any més en l’organitza-

ció de diferents actes pel 
Dia Internacional per a 

l’Eliminació de la Violèn-
cia Masclista envers les 
dones el 25 de novem-

bre. / Fotos: Institut / 
Pilar Ribé
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el cros el Roquissar esdevé una festa de l’esport escolar

El IX Cros El Roquissar, que va tenir 
lloc el passat 18 de novembre, va 
esdevenir una “festa escolar total” 

en el qual van participar més de 600 nens 
i nenes, com va explicar el regidor d’Es-
ports i Activitat Física, Jaume Sánchez. A 
més, les inclemències meteorològiques 
dels darrers dies es van mantenir al mar-
ge i la jornada va transcórrer amb total 
normalitat. L’organització per part dels 
Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament va tornar 
a estar a l’altura d’un esdeveniment amb 

un índex de participació tan elevat com 
aquest. Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla, 
va ser un dels més de vint voluntaris 
que han col·laborar en l’organització, i 
va remarcar: “La participació en l’esport 
base és el més important que podem fer 
les administracions i els clubs”.

El batlle també va destacar el grup 
de refugiats que va acollir la vila, que 
estan competint amb els Atletes i que 
en aquesta ocasió “van voler col·laborar 
en l’organització del cros”. Va destacar 

que “això és positiu perquè la gent del 
poble vegi que volen millorar en la vida 
i que ells vegin que aquest és un poble 
que els pot acollir”. Per la seva banda, el 
president de l’AMPA del Roquissar, Jo-
sep González, també va reconèixer que 
“estem molt contents de la participació, 
que creix cada any” en un esdeveni-
ment que “és una festa de l’esport i una 
festa pel poble”.  El IX Cros El Roquissar, 
que va aplegar més de 600 nens i nenes 
des de la categoria Pre-Benjamí fins a la 

categoria Cadet, és puntuable per a la 
Fase Comarcal del Tarragonès dels Jocs 
Esportius de Catalunya. 

La setmana següent al cros, el Ro-
quissar va entregar els premis locals de 
la cursa. L’organització va a càrrec de 
l’AMPA Escola El Roquissar, l’Ajuntament 
d’Altafulla i el Consell Esportiu del Tarra-
gonès, amb la col·laboració de l’Escola 
El Roquissar, el Club Atletes d’Altafulla, 
l’Escola La Portalada i d’altres persones 
i entitats. / Fotos: AJ / Altafulla Bloc •

el cfs Altafulla s’acomiada després de 15 anys

Després de quinze anys, el CFS Alta-
fulla ha tancat les portes definitiva-

ment. En la temporada 2017-18, l’entitat 
va escriure l’últim capítol d’una història 
plena d’alegries i fites com l’estança 
de l’equip masculí en la Tercera Divisió 
Nacional o la del Sènior Femení en la 
Divisió d’Honor. Paco Largo, president 
del CFS Altafulla, va explicar a Altafulla 
Ràdio que “a conseqüència de la gespa 
en el camp de futbol, tots els nens van 
marxar i només van quedar les noies”. 
Largo va jubilar-se fa tres anys i va deixar 
que “les responsables del Sènior Femení 
gestionessin el club fins que van decidir 
no continuar.”

El CFS Altafulla va ser fundat el 2002, 
quan “un grup de joves tenia la il·lusió 
de fer un equip de futbol sala”, explicava 
el president del club Paco Largo. Lla-
vors, ell era membre de la junta directiva 
del CE Altafulla i va proposar la creació 
d’aquesta secció però “el president que 
hi havia no creia en les seccions”. A poc 
a poc, el club va anar creixent fins a con-
vertir-se en un referent a la província 
de Tarragona i tota Catalunya. Els últims 
equips que van defensar l’escut del CFS 
Altafulla van ser l’Infantil de Primera Divi-
sió i el Sènior Femení de Divisió d’Honor, 

que una temporada abans va quedar-se 
molt a prop d’ascendir a Segona Divisió 
Nacional. 

La manca d’objectius esportius més 
ambiciosos i sobretot, la manca de recur-
sos econòmics, van portar el cos tècnic i 
les jugadores a prendre la decisió de reti-
rar l’equip de cara a la temporada 2018-
19. Alguns dels membres de la plantilla 
segueixen vinculats al futbol sala. El tèc-
nic José Valero ha agafat les regnes del 
Catllar Atlètic de Divisió d’Honor, men-
tre que jugadores com Adriana Pérez o 
Susana Mallén defensen la samarreta del 
FutbolPax Tarragona. La desaparició del 
CFS Altafulla deixa orfe el municipi d’un 
esport que durant alguns anys ha estat 
capaç de situar-lo en la primera plana 
del futbol sala de la demarcació i tot el 
territori català. •

La Federació ca-
talana d’atletis-

me ha reconegut 
les altafullenques 
Marta camps i 
Maria José cara-
bante com dues 
de les medallistes 
internacionals més 
destacades de la 
temporada 2017-
18. així ho va anunciar en la desena edició de l’acte de Reconeixement a l’atletis-
me Català Màster que va tenir lloc el passat 23 de novembre a l’Edifici Docent del 
consell català de l’esport. L’entitat guardona en aquest acte a tots aquells atletes 
de categoria Màster que han obtingut llocs d’honor en els compromisos internacio-
nals realitzats durant la temporada. Marta camps és una de les atletes que des que 
competeix en la categoria Màster rep aquesta distinció. els èxits que l’han conduït a 
aquest reconeixement són el campionat d’europa W45 de 10 kilòmetres en ruta, el 
campionat d’europa Màster en els 800 metres en Pista coberta i el subcampionat 
d’europa en els 1.500 metres en Pista coberta. 

Per la seva banda, Maria José carabante ha estat premiada amb motiu del cam-
pionat del Món assolit en els 4x400 relleus de la categoria Màster W50 i el subcam-
pionat d’europa en els 800 metres. a l’acte van assistir diferents representants de 
les institucions com oriol Marcé, subdirector general d’activitats esportives i infra-
estructures del consell català de l’esport, el president de la Federació catalana 
d’atletisme, Joan Villuendas, entre d’altres. ells van ser els encarregats de lliurar els 
guardons als atletes, un d’ells el que ha rebut l’altafullenca Marta camps per posar 
la cirereta al pastís a una gran temporada. / Foto: Federació catalana d’atletisme •

  marta camps i maria José carabante, 
     medallistes internacionals de la temporada 2017-18

el cB Baix Gaià va viure el passat 25 
de novembre una gran jornada es-

portiva, lúdica i solidària en el marc de 
l’acte de presentació dels seus equips 
que va tenir lloc al Pavelló sant Jordi 
de torredembarra i que va aplegar 300 
jugadors i les seves famílies. assump-

ta tomàs, presidenta del cB altafulla 
i co-responsable del projecte cB Baix 
Gaià, va reconèixer que “els pares i 
els jugadors i jugadores van sortir molt 
contents perquè es va veure un projec-
te potent i amb futur”. / Foto: Valentín 
castaño •

  més de 300 jugadors formen el club bàsquet baix gaià



AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 10.15h

Diumenges i festius: 18.00h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 17.20h
Dissabtes feiners: 23.05h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:58 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

TELÈFONS I ADREÇES        (
AjuNtAmeNt (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

recAPtAcIó muNIcIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

correus 977 65 18 16

ofIcINA D’ocuPAcIó 977 65 14 26

PoLIcIA LocAL
marquès de tamarit, 16

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

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

AuLA De formAcIó ALDArA 
escoLA D’ADuLts 977 65 10 85

escoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

escoLA roQuIssAr 977 65 19 69

Ies ALtAfuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INfANts f. bLANch
mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INfANts hort De PAu
cabana, 2

977 65 21 20

esPLAI De LA GeNt GrAN
c. de Les bruixes s/n

977 65 21 32

bIbLIotecA muNIcIPAL
carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

ceNtre D’estuDIs D’ALtAfuLLA
escoles, 10

977 65 09 12

ceNtre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVeLLó PoLIesPortIu 977 65 15 71

escoLA De músIcA (migdies)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLetA
carrer de l’hostal, 11

977 65 00 83

PuNt D’INformAcIó juVeNIL
era de l’esteve

977 65 24 68

ALberG juVeNIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA muNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estAcIó De serVeI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

DeIxALLerIA (torredembarra) 977 64 58 19

AutocArs PeNeDès 977 66 08 21

INformAcIó reNfe 902 24 02 02

ProteccIó cIVIL 977 65 14 89

tANAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

L’hort De LA síNIA. 
PuNt D’INformAcIó DeL GAIà

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

VeterINArIs (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

ProteccIó cIVIL 648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

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

Contenidors de piles

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina Carrer Muralla

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

Serveis Municipals
• SERvEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
 c. Vinyet, 1. baixos - De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (c. Vinyet, 1 · Local 1)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines       
comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Centre de Salut

AteNcIó AL PúbLIc (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PeDIAtrIA I INfermerIA PeDIàtrIcA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 dra. 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

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
cogul: 977640003 - c/ Antonio roig,14
Arasa: 977642704 - c/ Verge montserrat, 4
miró: 977640735 - c/ Pere badia, 55
escudé: 977130735 - c/ filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21
miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

ANADA

10,25 carrer dels munts 

10,35 mirador dels munts

10,45 carrer de santa marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00 carrer de les esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

11,25 eroski

torNADA

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

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a dijous: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 977 64 58 19

Deixalleria de Torredembarra

HORARIS:

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

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

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’ALtAfuLLA /   serVeI metereoLòGIc De cAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes de noVeMBre

temperatura màxima 21,8 °c dia 13 mitjana mensual temp. màx. 17,8 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 3,6 °c dies 24 i 28 mitjana mensual temp. mín. 8 °c

Pluja màxima 38 mm dia 8 total pluja recollida 69,1 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

L12  •  Parades a Pl. Imperial tàrraco, Pau casals, st. francesc, rambla 
Vella, balcó, miracle, beneficència, Via Augusta, tuset, Arrabassada, 

savinosa, cala romana, tennis, mediterrani, Platja Llarga, mas rabassa, 
el Pont, montsià, osona, La mora, conca de barbera, blauet, esquirol, 

Guineu, castell de tamarit, tamarit, Aiguamolls del Gaià i ferran

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:04 7:38
7:23 7:55 7:44 8:20
8:15 8:47 8:10 8:46
8:55 9:28 9:04 9:39
9:35 10:09 9:43 10:18
10:15 10:49 10:24 10:59
10:55 11:28 11:03 11:38
11:35 12:08 11:45 12:20
12:15 12:50 12:23 12:58
12:55 13:30 13:04 13:39
13:35 14:10 13:43 14:18
14:15 14:50 14:24 14:59
14:55 15:30 15:03 15:38
15:35 16:10 15:44 16:19
16:15 16:50 16:23 16:58
16:55 17:30 17:04 17:39
17:35 18:10 17:43 18:18
18:15 18:50 18:24 18:59
18:55 19:30 19:03 19:38
19:35 20:09 19:44 20:19
20:15 20:48 20:24 20:58
20:55 21:28 21:05 21:38
21:35 22:05 21:45 22:17

D
is

sa
bt

es

7:31 8:05 8:16 8:49
9:20 9:55 10:12 10:49
11:00 11:35 11:53 12:30
12:25 13:02 13:14 13:51
14:00 14:37 14:49 15:26
15:45 16:22 16:34 17:11
17:18 17:55 18:07 18:44
19:10 19:47 19:59 20:36
20:43 21:18 21:30 22:05
22:18 22:48

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

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

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:52

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.00 6.02
7.23 7.06
7.31 7.29
8.34 7.57
9.01 8.08
10.02 9.35
10.30 10.29
10.58 11.33
12.26 12.27
12.58 12.33
14.00 13.34
14.32 14.35
15.01 15.03
15.31 15.25
15.58 16.37
16.11 17.06
16.31 17.37
17.00 18.34
18.00 19.07
18.31 20.06
18.59 20.37
19.29 21.05
20.05 21.47
20.26 21:49
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:20 7:26 7:40 8:30 8:50 8:55
7:40 7:46 8:05 9:45 10:05 10:10
7:55 8:01 8:20 10:15 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:45 12:05 12:10
8:40 8:46 9:05 12:20 12:40 12:45
9:00 9:06 9:25 12:45 13:05 13:10
9:15 9:21 9:40 13:15 13:35 13:40
9:45 9:51 10:10 13:45 14:05 14:10
10:15 10:21 10:40 14:10 14:30 14:35
10:45 10:51 11:10 14:20 14:40 14:45
11:15 11:21 11:40 14:45 15:05 15:10
12:15 12:21 12:40 15:10 15:30 15:35
12:40 12:46 13:05 15:20 15:40 15:45
13:15 13:21 13:40 16:20 16:40 16:45
13:40 13:46 14:05 17:25 17:45 17:50
14:15 14:21 14:40 17:45 18:05 18:10
15:15 15:21 15:40 18:15 18:35 18:40
16:20 16:26 16:45 18:45 19:05 19:10
16:45 16:51 17:10 19:15 19:35 19:40
17:15 17:21 17:40 19:45 20:05 20:10
18:20 18:26 18:45 20:15 20:35 20:40
19:15 19:21 19:40 21:15 21:35 21:40
20:15 20:21 20:40 22:25 22:45 22:50
21:45 21:51 22:10

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 20:58 21:22 21:35 21:59 22:05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:55 9:01 9:22 10:00 10:24 10:30
10:30 10:36 10:57 11:30 11:54 12:00
12:00 12:06 12:27 13:00 13:24 13:30
16:10 16:16 16:37 16:50 17:14 17:20
17:20 17:26 17:47 18:00 18:24 18:30
18:45 18:51 19:12 19:30 19:54 20:00
20:15 20:21 20:42 21:00 21:24 21:30



Pati d’Armes del Castell


