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 La inclusió digital apodera les dones però no en millora la posició laboral   

En una era de la informació i digitalització imparable, és para-
doxal que se segueixin cometent els mateixos errors que en 

el passat, malgrat algunes millores evidents. I és que l’adquisició 
de competències digitals no combat obstacles com la discrimi-
nació per raons d’edat, gènere o nacionalitat, ni la conciliació 
amb les responsabilitats familiars. Són les conclusions d’una re-
cerca de Lídia Arroyo, investigadora del centre de recerca IN3 
de la Universitat Oberta de Catalunya. En tots els marcs nor-
matius europeus, la tecnologia es considera un factor clau per 
a la competitivitat i la innovació, i la inclusió digital de la població 
l’eina que permet generar un capital humà capaç de fer front als 
reptes del mercat laboral i contribuir a la igualtat d’oportunitats 
en l’accés als recursos laborals, educatius i de participació social 
en la xarxa. Per tant, la inclusió digital és suficient per garantir el 
creixement econòmic en igualtat de condicions? La resposta és 
“no”, segons aquest estudi. 

El nucli de la recerca de la investigadora del grup d’investi-
gació GenTIC és un estudi qualitatiu fet sobre una mostra de 32 
dones d’entre 26 i 61 anys, en una situació socialment desfavo-
rida, i que havien fet un curs per adquirir competències digitals 

per accedir al mercat laboral. La majoria d’elles tenien estudis 
de primària i secundària, i 8 procedien del Marroc, Armènia, Fi-
lipines, Cuba, Bolívia i Colòmbia. L’objectiu de l’estudi era es-
brinar si Internet pot contribuir a millorar la posició en el mercat 
de treball de les dones en una situació socialment desfavorida. 
Els resultats indiquen que la inclusió digital no els comporta una 
millor posició al mercat de treball, però sí les apodera en tant que 
les fa confiar més en les pròpies capacitats personals i professi-
onals i promou la seva autonomia.

La recerca d’Arroyo conclou que si bé la inclusió digital no es 
tradueix en un major creixement econòmic en igualtat d’oportu-
nitats, cal dissenyar programes d’inclusió digital que promoguin 
usos estratègics d’Internet per a la població més desfavorida, a 
més de programes en l’àmbit de l’ocupació i l’educació que per-
metin detectar altres competències bàsiques, no-digitals i trans-
versals que requereixin els sectors productius de cada regió de 
l’Estat. Aquestes polítiques han de coordinar-se amb altres polí-
tiques socials per evitar la discriminació per raons d’edat, gènere 
o procedència, i especialment, educar la societat, des de ben 
petita, en igualtat de condicions i oportunitats. •

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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És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:  

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 
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On pOts tROBAR lA “plAÇA del pOu”?

Plaça del Pou  
Informació i inserció d’anuncis:  

635 83 30 94  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

JA us pOdeu AnunciAR A:

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 con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.

• edita / Àrea Municipal 
de Mitjans de Comunicació 
d’Altafulla Plaça del Pou, 1. 

43893 ALTAFULLA 
www.altafulla.cat 

• direcció / Àrea Municipal de 
Mitjans de Comunicació.

• Redacció / Eduard Virgili, 
Carla Gómez i 
Albert Jansà. 

• col·laboradors / 
Marc Pérez, Consell Comarcal 

del Tarragonès, Consell Esportiu 
del Tarragonès, Club Marítim 
Altafulla, Associació Pleamar, 

Atletes d’Altafulla i Penya Ciclista 
d’Altafulla. 

• portada / 
Façana marítima de les Botigues 

de Mar. / Foto: Albert Jansà.
• coordinació / 

Albert Jansà 639 775 436 
Nou Silva Equips SL 977 248 883

nousilva@telefonica.net
• disseny / 

Croma Produccions Multimèdia
• producció / 

Nou Silva Equips SL 
• dipòsit legal / T-1721-1999 

• tirada / 2.200 exemplars

www.altafulla.cat

plaça
delpou

Butlletí 
d’Informació 
Municipal de 
l’Ajuntament 
d’Altafulla

sumari

el ple 4
S’aproven diferents modificacions de crèdit
Actualització de diferents ordenances fiscals

Nova taxa per a l’ocupació de l’Escola de Música

AJuntAMent 5
Campanya de prevenció davant la presència de pous

S’asfalten diferents carrers d’Altafulla
Programa Retail Trends per al petit comerç

tuRisMe 6
L’Estat inclou Altafulla en el catàleg SISTHO

Unes 1.600 tapes, en el primer cap de setmana de la Xoixeta
Calçotada anual d’ATECA al Yola

vidA sOciAl 8

#JuntessOMMesfORtes 9
Altafulla dedica tot un mes d’activitats a la dona

educAciÓ 10
Altafulla tanca les accions del Servei de Primera Acollida
L’Escola d’Adults s’afegeix al programa “Xerrem junts”

Una vintena d’avis i àvies, al taller de la memòria de Creu Roja
Estada d’intervanvi de 22 estudiants anglesos

entitAts 12
Abril actiu pel Centre d’Estudis d’Altafulla

L’Esplai organitza una Caragolada a Cervera
Un mural dedicat a Martí Royo, al passatge Macaya

espORts 14
Marta Camps, campiona del món Màster en els 3.000 metres W45

Trobada de Mini-Bàsquet al Pavelló
Mor Antoni Vallverdú, vinculat al teixit empresarial d’Altafulla

Obertes les inscripcions per a la 12a Cursa 1 de Maig



 Plaça del Pou / núm. 196 / abril 2019
3Equipaments

L’Ajuntament d’Altafulla ha fet pú-
blic l’adjudicació de les obres 
incloses en el projecte de cons-

trucció d’un gimnàs, sala polivalent i 
vestuaris ubicat al col·legi La Portala-
da a l’empresa Edificacions i Urbanit-
zacions Vendrell SL per un import de 
598.579,33 €, amb l’IVA inclòs.

El termini d’execució és de sis me-
sos, comptats de l’endemà de la for-
malització de l’acta de comprovació del 
replanteig, un mes menys d’obres tal 
i com es contemplava inicialment en 
l’anunci de licitació del projecte. Segons 
s’ha compromès la companyia, els tre-
balls començaran per Setmana Santa 
aprofitant l’aturada per les vacances del 
centre altafullenc.

La proposta de gimnàs, redactada 
pel despatx Esparó Arquitecte, fa front 
de façana a les pistes actuals del cen-
tre, augmenta la flexibilitat de l’es-
pai i incrementa la connectivitat entre 
ambdós elements. Es manté la idea de 
porxo central com a element vertebra-
dor entre l’escola i l’ampliació projecta-
da. La nova ubicació del gimnàs també 
conserva el flux de circulació proposats 
a l’avantprojecte que connecten l’es-
cola amb les pistes de la zona oest, a 
través del porxo central.

Finalment es crea una zona de gra-
des, adaptant-se al desnivell existent. 
S’allibera la franja d’espai verd a sud, 
tant per possibles futurs creixements 
com per mantenir la connexió dels pa-
tis est i oest situats al sud de la parce-
l·la. També permet crear un futur accés 

secundari per al gimnàs i les zones de 
pistes, que permetria l’ús dels equipa-
ments de manera independent fora de 
l’horari lectiu de l’escola.

La superfície total construïda serà 
de 407,53 m2; i la superfície útil serà 
de 366,42 m2. A banda de la sala per 

al gimnàs, l’equipament també dispo-
sarà d’un escenari, dos magatzems, 
vestíbul, vestidor i bany per als moni-
tors, vestidors i banys per als homes 
i les dones, dutxes, i un bany adaptat 
per a les persones amb mobilitat redu-
ïda. •

les obres del gimnàs de l’escola la portalada començaran
 per setmana santa

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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S’aprova una modificació de crèdit que permetrà reparar la 
teulada de la llar d’infants Hort de pau

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar el 
passat 25 de març una modificació de crèdit en 
el Pressupost Municipal per al 2019 de 40.000 

€, que permetrà la reparació de la teulada de la llar 
d’infants Hort de Pau, malmesa per filtracions d’aigua 
que han provocat alguns desperfectes en el paviment 
del centre. Juntament amb aquesta modificació, tam-
bé es va aprovar incrementar en 5.000 € la regidoria 
de Polítiques de Gènere; i 2.000 € més per finançar la 
direcció de l’obra de l’enllumenat nou del carrer Santa 
Marta, al barri dels Munts, la renovació d’una aplica-
ció per a la regidoria de Turisme i l’adquisició de nous 
fitxadors per al personal municipal. El Ple també va 
aprovar un suplement de crèdit per a la regidoria de 
Cultura de 6.538,40 € per fer front a diferents factu-
res vinculades al programa de la Festa Major de Sant 
Martí 2018.

Un dels altres punts que es van aprovar en el Ple va 
ser l’actualització del dupROciM (Document Únic de 
Protecció Civil d’Altafulla). Aquest programa recull un 
conjunt d’accions dirigides a evitar, reduir o corregir els 
danys causats a persones i béns per tota classe de ris-
cos i emergències com incendis forestals, inundacions, 
nevades, sismes, accidents químics en el transport, i 
contaminació accidental d’aigües marines. En aquest 
sentit, es van actualitzar les dades de contacte de les 
persones que actuen en aquest pla, el llistat de vehicles 
municipals disponibles i el llistat actual de la xarxa d’hi-
drants municipal. 

lluM veRdA A l’ActuAlitzAciÓ de les 
tAxes de l’escOlA de MúsicA i les 
escOles BRessOl

El Ple també va aprovar per unanimitat l’actualització 
de les taxes que regulen l’Escola Municipal de Música i 
les llars d’infants municipals Francesc Blanch i Hort de 
Pau, que creixen un 3,8% en la línia de la pujada de 

l’IPC a la demarcació de Tarragona. A més, quant a l’or-
denança fiscal de l’Escola de Música, desapareixen els 
cursos per als infants de 3 i 4 anys, però augmenten les 
assignatures optatives. Referent a les instal·lacions 
d’aquest centre, el Ple va aprovar també una taxa de 
100 € a l’any per a l’ocupació de vuit hores mensuals 
de l’aula de l’Escola de Música tant per a les persones 
físiques com jurídiques. •

el nOu pORtAl weB de 
l’AJuntAMent supeRA les 
90.000 visites en sis MesOs

el nou portal web de l’ajuntament 
d’altafulla (www.altafulla.cat) va regis-
trar amb data 20 de març un total de 
93.224 visites des de la seva posada 
en funcionament el passat mes d’oc-
tubre de 2018. D’aquesta manera, 
l’aplicació ha rebut una mitjana diària 
de 517,9 visites en mig any. D’aques-
tes més de 93.000 visites, l’apartat de 
l’agenda d’activitats suma el núme-
ro més elevat amb 16.324 visites; per 
darrera, l’actualitat al municipi, amb 
un total de 14.778; l’apartat de serveis 
ocupa el tercer lloc, amb 8.186 visites; 
Turisme, la quarta posició com a espai 
més consultat, amb 5.975 visites, i el 
darrer apartat més visitat correspon a 
l’apartat de transparència municipal 
amb 4.028 visites des del passat mes 
d’octubre. el nou portal, més visual i 
modern, està configurat amb disseny 
web responsiu (responsive web de-
sign), una tècnica especialitzada de 
creació i desenvolupament de llocs 
web que permet adaptar el format dels 
continguts del lloc a les característi-
ques de qualsevol pantalla o dispositiu 
d’accés. Compta també amb una major 
presència a les xarxes socials (Facebo-
ok, Twitter, Instagram, Youtube i What-
sapp) que juguen un paper fonamental 
en la societat actual del coneixement i 
l’empoderament de la ciutadania.

pROHiBit feR fOc en teRRenys 
fORestAls sense AutORitzAciÓ 
fins el 15 d’OctuBRe

el Departament d’agricultura, rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral ha informat que fins el 15 d’octu-
bre no es pot encendre foc en terreny 
forestal. Una mesura que té com a 
principal objectiu establir una sèrie 
de mesures per prevenir els incendis 
forestals. La norma regula que en els 
terrenys forestals, estiguin o no po-
blats d’espècies arbòries, i en la fran-
ja de 500 metres que els envolta, no 
es pot encendre foc sigui quina sigui 
la finalitat. Dins de les àrees recreati-
ves i d’acampada i en parcel·les de les 
urbanitzacions, es podrà fer foc quan 
s’utilitzin barbacoes d’obra amb mata-
guspires. en aquesta mateixa línia de 
prevenció, l’Ajuntament d’Altafulla i la 
societat de Caçadors La Coma van re-
editar el conveni per a la neteja del so-
tabosc de la muntanya de sant antoni, 
un dels pulmons verds del municipi. en 
el cas de les barbacoes habilitades a la 
zona d’esbarjo de sant antoni, la pro-
ximitat amb la pineda també ha obligat 
el consistori a netejar el sotabosc, ta-
lar alguns dels pins, i podar les dues 
oliveres més pròximes, seguint les 
directrius dels agents rurals. també 
s’ha instal·lat la senyalització pertinent 
per tal de facilitar la feina del cos de 
Bombers en cas de produir-se algun 
incident relacionat amb el foc. • 

  Breus contenidors terrestres a la plaça Martí Royo

La regidoria de Serveis de l’Ajuntament 
d’Altafulla ha retirat els contenidors 

soterrats que donen servei als veïns i 
establiments de la plaça Martí Royo. 
Aquesta era una de les illes més mal-
meses del municipi i que generava més 
males olors, i esdevenia una de les més 
saturades. Uns problemes que se suma-
ven a una ubicació inadequada, donada 
la proximitat amb les cases, així com el 
desnivell que presentava la plataforma. 

Com a alternativa, mentre no es posi 
en marxa el nou contracte de gestió de 
la brossa del Consell Comarcal del Tar-
ragonès, el consistori ha optat per la 
instal·lació de contenidors terrestres a 
la zona. La idea és anar substituint úni-
cament aquells contenidors que estiguin 
més deteriorats i generin més problemes 
ja que el preu de cada unitat ascendeix 

als 8.000 €. Quant als establiments, està 
previst en un futur que el nou contrac-
te abasteixi cada local amb un bidó de 
240 litres per als residus orgànics, que 
romandrà tancat amb clau.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Altafu-
lla tornarà a reforçar el servei de reco-
llida d’escombraries de cara a la Set-
mana Santa amb una major freqüència, 
no només els caps de setmana sinó de 
manera diària, sobretot en aquelles illes 
de contenidors més malmeses i que 
acumulen un major volum de brossa. 
Es llogaran contenidors terrestres addi-
cionals per complementar l’actual infra-
estructura. A dia d’avui es compta amb 
una quinzena de contenidors addicio-
nals per a la recollida selectiva, i d’una 
vintena més amb capacitat per a 1.100 
litres. •
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L’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat una campanya de prevenció i seguretat ciu-
tadana davant la presència de pous al municipi sense tapar o senyalitzar. 
L’objectiu principal és evitar qualsevol risc per a les persones que aquest fet 

pogués ocasionar. Així mateix, l’Ajuntament posa a disposició dels propietaris dels 
terrenys l’assessorament dels serveis tècnics municipals per tal que es puguin dur 
a terme els treballs necessaris per garantir la seguretat davant el risc de possibles 
caigudes. 

Per comunicar aquestes incidències caldrà trucar a l’Ajuntament d’Altafulla al te-
lèfon 977650008 i contactar amb el departament d’Urbanisme, o bé, fer-ho a través 
d’instància. Els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament d’Altafulla recomanen als 
propietaris de finques rústiques que qualsevol propietari que tingui a la seva finca un 
pou no legalitzat, cal que procedeixi a la seva legalització amb la major celeritat pos-
sible, i que qualsevol propietari d’una finca que tingui un pou existent, en ús o sense, 
cal que el tingui amb les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar qualsevol 
tipus d’incident.

Al mateix temps, recorden que el no compliment dels punts anteriors pot donar 
peu a l’obertura d’un expedient de Protecció de la Legalitat Urbanística i el conse-
qüent procediment sancionador. Els Serveis Tècnics Municipals s’ofereixen a resol-
dre i assessorar qualsevol dubte existent al respecte. •

programa de prevenció i seguretat ciutadana davant la 
presència de pous sense tapar o senyalitzar

L’Ajuntament d’Altafulla ha asfaltat di-
ferents carrers del municipi seguint 

el pla de millora de la via pública. Els tre-
balls s’han realitzat al centre de la vila, 
als carrers de la Barceloneta, un tram del 
Camí de les Bruixes, des de dalt de la ro-
tonda de les palmeres fins al carrer Tra-
giners, i el carrer del Clos; i al barri dels 
Munts, en un tram del Passeig del Fortí, 
des de la cruïlla del carrer Santa Marta 
fins a finals del vial. La inversió d’aquests 
treballs ha estat de 42.688,80 € amb IVA 
inclòs. 

Per la seva banda, operaris de la 
l’empresa distribuïdora d’electricitat han 
substituït els pals de fusta de la xarxa 
elèctrica del carrer dels Munts que havi-

en quedat obsolets i estaven malmesos. 
També l’Empresa Mixta d’Aigües d’Alta-
fulla ha realitzat treballs de millora en la 
xarxa de subministrament d’aigua i 
clavegueram a la rotonda que connecta 
els carrers Alcalde Pijuan, de la Cabana, 
carrer del Mar i carrer de l’Hort de Pau. 

D’altra banda, mitjançant els Plans 
d’Ocupació Comarcals impulsats pel 
Consell Comarcal del Tarragonès i el fi-
nançament de la Diputació de Tarrago-
na, s’han dut a terme tasques de neteja 
en diferents camins d’Altafulla com ara 
el de Brises del Mar, camí de Cametes, 
els Quatre Camins, i l’entorn natural de la 
Finca Canyadell. •

s’asfalten diferents carrers d’Altafulla

lA pOliciA lOcAl d’AltAfullA 
té censAts 463 AniMAls de 
cOMpAnyiA

La identificació al registre municipal 
és un dels requisits necessaris a l’hora 
de tenir cura d’animals de companyia. 
La inscripció s’ha de fer des del mo-
ment de naixement de l’animal o de la 
seva adquisició. Prèviament, cal haver 
realitzat la implantació d’un microxip 
identificatiu, a través del qual es tingui 
constància del nom de l’animal, així 
com de les dades de la persona propi-
etària. aquest registre permet disposar 
d’un control de la població, però són 
moltes les persones que encara a dia 
d’avui no compleixen amb la normativa 
i no registren els seus animals de com-
panyia. en el cas que la policia Local 
localitza un animal sense identificar, es 
posa en contacte amb el propietari a 
qui informen que disposa d’un termini 
màxim de cinc dies per tramitar el re-
gistre. La inscripció es du a terme al 
registre d’animals de companyia de la 
Generalitat (anICOm). a dia d’avui, el 
cens municipal de la policia Local té 
registrats 463 animals de companyia, 
16 dels quals són considerats de raça 
potencialment perillosos.

lA sAlA teResA MAneRO 
suBstituiRà el cAsAl lA viOletA 
cOM A cOl·legi electORAl

Les obres de remodelació del Casal La 
Violeta obligaran a emplaçar el tradici-
onal col·legi electoral a la sala poliva-
lent teresa manero per a les eleccions 
generals del 28 d’abril. per contra, es 
mantindran com a centres de votació 
habituals la llar d’infants Hort de Pau, 
i l’escola La portalada. La sala teresa 

manero i la llar d’infants Hort de pau 
disposaran de dues meses cada una 
(912 electors i 968, respectivament); 
mentre que l’escola La portalada en 
tindrà tres amb un total de 1.772 elec-
tors, amb una suma total d’electors 
de 3.652 a altafulla. per a aquelles 
persones censades a l’estat espanyol 
que optin votar per correu postal tenen 
temps a sol·licitar-ho fins el 18 d’abril.

el pROgRAMA “RetAil tRends” 
vOl tRAsllAdAR lA necessitAt 
d’innOvAR Al petit cOMeRÇ

Barcelona ha estat l’escenari escollit 
per posar el punt i final al programa 
“retail trends”. Un projecte pilot im-
pulsat des de la Cambra de Comerç 
de Tarragona, amb la col·laboració de 
la Diputació de Tarragona, en què hi 
han pres part els municipis d’Altafulla, 
torredembarra, roda de Berà, Cunit, i 
salou. La cloenda va consistir en una 
visita guiada per diferents comerços 
de la ciutat que han destacat per ha-
ver innovat dins del sector. La inicia-
tiva es va posar en marxa el passat 
octubre amb la voluntat de conèixer 
la realitat de petites poblacions de la 
Costa Daurada, i intercanviar experi-
ències en l’àmbit de les noves ten-
dències, que canvien d’una manera 
constant davant d’una oferta gairebé 
il·limitada i d’una clientela cada vega-
da més exigent. L’experiència va fer 
parada a altafulla amb dos exemples 
d’adaptació com la Llibreria Regal i 
paper, i la botiga gourmet mariscal. 
Aquest projecte pilot també ha servit 
per posar sobre la taula la possibili-
tat de traslladar aquesta formació als 
establiments des de les regidories de 
Comerç de cada municipi. • 

  Breus
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l’estat inclou Altafulla en el catàleg de destinacions sistHO

Les secretaries d’Estat de Turisme, i 
d’Infraestructures, Transport i Habi-
tatge han donat a conèixer les 120 

noves destinacions que s’inclouran en 
el catàleg del Sistema de Senyalització 
Turística Homologada (SISTHO). En con-
cret, de les 120, quatre corresponen a la 
demarcació de Tarragona, i entre aques-
tes, destaca la nominació d’Altafulla 
que, d’aquesta manera, s’inclourà en el 
catàleg del Sistema de Senyalització Tu-
rística Homologada de l’Estat un cop se 
signi el nou conveni que està en procés 
de redacció. L’Ajuntament d’Altafulla va 
fer la petició per incloure el municipi en 
aquest sistema de senyalització en les 
carreteres de l’Estat, com a municipi pa-
trimoni Mundial de la Humanitat per 
la vil·la romana dels Munts. La sol·licitud 
compleix tots els requisits de qualitat tu-
rística i de seguretat viària que estableix 

la Direcció General de carreteres, neces-
saris per a ser inclosos en el catàleg. 

La secretària d’Estat de Turisme, 
Isabel Oliver, s’ha mostrat satisfeta 
per aquesta ampliació del Catàleg del 
SISTHO ja que “no només dóna res-
posta a una de les peticions que més 
ens han traslladat les comunitats au-
tònomes, sinó que afavoreix la difusió 
de destinacions de gran interès tu-
rístic, facilitant als turistes la presa de 
decisions sobre les seves visites”. Per 
la seva banda, Pedro Saura, secreta-
ri d’Estat d’Infraestructures, Transport 
i Habitatge, ha destacat que les dues 
Secretaries d’Estat, “segueixen col·la-
borant per ampliar i millorar la senyalit-
zació turística a la xarxa viària amb dos 
objectius clars, el primer, que el destí 
senyalitzat posseeixi un atractiu real-
ment destacable i que la identificació 

de la senyal sigui clara i estigui ben ubi-
cada de manera que no es posi en risc 

la seguretat a la carretera i el viatger 
tingui una feliç arribada al seu destí”. •

“La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla” ha servit prop 
de 1.600 tapes en el seu primer cap de setmana 

(29, 30 i 31 de març) en funcionament. Una xifra molt 
positiva, sobretot tenint en compte les dates que en-
guany s’han escollit per a la seva celebració, fora del 
període de vacances de Setmana Santa amb la finalitat 
de desestacionalitzar el turisme. aquest fet fa que en-
guany esdevingui una de les rutes més primerenques 
del territori. Repeteix la xifra de participació respecte la 
passada edició, amb una vintena de bars i restaurants 
d’Altafulla, i la intenció és seguir creixent en número 
d’establiments de cara a futures edicions segons ha 
manifestat la tècnica de turisme, núria Barba. 

La Xoixeta torna a presentar-se com el fil conduc-
tor d’una proposta gastronòmica que ofereix una àm-

plia diversitat de noms i plats esotèrics fins el pròxim 
14 d’abril a les cartes del Voramar “Cal Vitali”, mariti-
me Beach Club, Hotel Yola “El tiberi”, La taberna del 
Quatre, La toque, Les bruixes, solocomo, K la yaya, 
Gastrobar Faristol, Hotel Oreneta, el mercadet, La Vi-
oleta, La terracita de elena, el pozo, el Bruixot, ares 
pastisseria, La taverna del mar, altafulla Lounge, Ca 
l’anna i el samuel i el Bolero. Cada establiment sege-
lla el llibret dels participants perquè un cop comple-
tat, rebin un petit obsequi a l’Oficina de Turisme de la 
plaça dels Vents, votin la tapa que més els ha agra-
dat i entrin en el sorteig de 10 lots del Grup estrella 
Damm, col·laborador de la mostra. el preu de cada 
tapa és de 2,8 €, i inclou la tapa més un quinto de 
cervesa. L’establiment de la tapa guanyadora rebrà 

un reconeixement recordatori de l’organització, que 
serà un quadre inspirat en la Xoixeta. / Foto: a.J. • 

  Unes 1.600 tapes en el primer cap de setmana de “la Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla”

calçotada anual de l’Associació turística 
d’empresaris i comerciants d’Altafulla

Una trentena de persones es van citar el passat 1 d’abril a l’Hotel Yola per participar 
en una nova edició de la tradicional calçotada de l’Associació Turística d’Empresa-

ris i Comerciants d’Altafulla (ATECA). Malgrat haver-se reduït la participació respecte 
altres edicions, la trobada va evidenciar la bona salut de l’entitat després de 18 anys 
de la seva fundació. Els socis i les sòcies van aprofitar l’ocasió per intercanviar ex-
periències, establir sinergies, i posar sobre la taula possibles campanyes i projectes 
conjunts. Segons el president, Josep Maria Lloret, “una bona oportunitat per compartir 
una bona estona amb els associats”. En referència al Pla Estratègic de Turisme, Lloret 
va proposar “crear una comissió amb l’Ajuntament sortint de les eleccions del 26 de 
maig i començar a posar fil a l’agulla per anar avançant”. / Foto: Marc Pérez • 

el “cAMp de tReBAll del gAià: 
un MÓn entRe AltAfullA i 
tAMARit”, Al JuliOl
La Direcció General de Joventut de la 
Generalitat ha obert les preinscripci-
ons per participar en una nova edició 
dels camps de treball que organitza 
cada estiu arreu de Catalunya. en-
guany, s’ofereixen més de 1.200 
places repartides en una seixantena 
de propostes que giren entorn de 
l’arqueologia, el patrimoni cultural, 
l’acció social, i el medi ambient. Dos 
d’aquests tornaran a ser gestionats 
per l’Associació Mediambiental La Sí-
nia amb el nom “Camp de treball del 
Gaià: Un món entre Altafulla i Tama-
rit”. el primer, del 30 de juny al 14 de 
juliol, per a joves voluntaris d’entre 14 
i 17 anys residents a Catalunya que se 
centraran principalment en el mante-
niment, la restauració i la conservació 
dels hàbitats de l’entorn del riu Gaià; 
i el segon, adreçat a joves d’entre 18 

i 29 anys d’àmbit internacional, se 
celebrarà del 17 al 31 de juliol, i que 
enguany es trasllada a la resclosa del 
Catllar, per contribuir en el projecte de 
recuperació de la tortuga de rierol, i 
en el control de vegetació a la zona.

tARRAcO vivA, el 12 de MAig Al 
pARc vORAMAR
el parc Voramar d’altafulla esdevin-
drà de nou un dels escenaris de tar-
raco Viva, el que es considera un dels 
festivals culturals internacionals es-
pecialitzats en la divulgació històrica 
d’època romana de referència. repe-
tirà amb l’espectacle “Gladiadors de 
tàrraco”, a càrrec de la companyia 
tarraco Lvdvs, que contextualitzarà 
aquest espectacle molt propi dels ro-
mans i el vincularà amb les seves cre-
ences i els seus valors. La 21a edició 
del festival tarraco Viva se celebrarà 
del 5 al 19 de maig, i tornarà a fer pa-
rada a altafulla el dia 12. • 

  Breus
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Carrossa d’“Aladín”, dels Castellers d’Altafulla. / Foto: Carla Gómez

Els “Caçadors de papallones”, de la comparsa La unión hace la juerga. / Foto: C.G. Els Diables Petits i Grans van participar en el tradicional Enterrament de la Sardina. / Foto: E.V.  

Els “Grangers”, de la carrossa dels Diables d’Altafulla. / Foto: C.G. La carrossa de Los Fulleros amb “La Casa de Papel”. / Foto: C.G.

La comparses de “Pipi calzaslargas”, de la tradicional Jet Set. / Foto: C.G. El pregó de Sa Majestat Carnestoltes, a la plaça del Pou. / Foto: Ajuntament

Quatre alzines, al parc de Clot de Torrell, amb motiu del Dia de l’Arbre. / Foto: A.J. Els joves de l’Alberg van participar activament en la 38a Festa de l’Olla. / Foto: A.J.

“Alicia en el país de las maravillas”, de la carrossa The Machines. / Foto: C.G.
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les dones d’Altafulla centren l’activitat del mes de març

Un ampli ventall d’activitats per 
reivindicar el paper i el rol de les 
dones dintre de la nostra socie-

tat han omplert l’agenda social i cultural 
d’Altafulla al llarg d’aquest passat mes 

de març. L’Ajuntament i diferents enti-
tats del municipi s’han implicat de valent 
per centrar el debat en la lluita feminista 
i assolir finalment una igualtat efectiva 
de condicions i oportunitats per a totes 

i tots. Des de tallers de defensa perso-
nal per a dones i joves, cinema, teatre, 
espectacles musicals, representacions 
escèniques, pàdel femení i pàdel surf, 
lectures, i un mural pintat per “Leim” a 

peu del carrer Marquès de Tamarit amb 
les figures de Neus Català i Marie Curie, 
han centrat tota l’activitat reivindicativa 
altafullenca. / Fotos: E.V. / M.P. / A.J. / 
Ajuntament •
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La Sala de de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla va 
acollir el passat 25 de març l’acte de lliurament 
dels diplomes d’accions formatives del Servei 

d’Acollida 2018 que té com a objectiu aportar a les 
persones nouvingudes a Catalunya les habilitats bà-
siques de comunicació per aconseguir una major inte-
gració en la vida quotidiana de les nostres poblacions.

La trobada va comptar amb una performance d’un 
grup de tres alumnes menors d’Altafulla que van mos-
trar en una representació guiada alguns aspectes que han 
après durant la seva formació. Els joves van estar acom-
panyats per Danina Martínez, una de les responsables de 
l’Associació Mans per l’Acció Solidària d’Altafulla. En l’ac-
te es van lliurar un total de 81 certificats corresponents a 
quatre accions formatives en el marc del servei de Primera 
Acollida Comarcal, sumant l’esforç de les accions forma-
tives que ha impulsat l’escola d’Adults d’Altafulla aquest 
2018, que han estat el curs d’alfabetització en català Lle-
tres per a Tothom, de 120 hores de durada; el Mòdul C del 
servei de Primera Acollida de 15 hores; un curs d’alfabetit-

zació en català, de 45 hores, i un altre curs d’alfabetització 
en castellà, de 45 hores.

Aquestes accions han estat possible gràcies a 
l’Ajuntament, el Consell Comarcal del Tarragonès, el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’As-
sociació de Professionals i Estudiosos de la Llengua i 
Literatura Catalanes, i la Xarxa Local, que inclou la Bi-

blioteca Municipal, Altafulla Ràdio, l’Escola Municipal 
d’Adults i altres entitats del municipi, que han participat 
en el projecte utilitzant el català com a llengua vehicu-
lar, mostrant les activitats i serveis de la vila. L’acte va 
finalitzar amb una degustació de pastes salades i dol-
ces que van preparar els joves de l’Alberg d’Altafulla. / 
Foto: Consell Comarcal del Tarragonès •

Altafulla tanca les accions formatives del servei de primera 
Acollida amb l’entrega de 81 certificats

Una vintena d’avis i àvies gaudeixen del taller de 
memòria i creació artística

Entrenar i millorar la memòria permet 
guanyar en qualitat de vida, i els avis 

i àvies d’Altafulla ho tenen ben clar. Cada 
dimecres a la tarda, es reuneixen a l’Era 
de l’Esteve com a usuaris del taller de 
memòria i creació artística que la Creu 
Roja, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment, ofereix a les persones majors de 
65 anys empadronades a la vila. Es tracta 
d’una activitat de la regidoria d’Acció So-

cial i Gent Gran, i gestionada per profes-
sionals de Creu Roja, gràcies a l’acord de 
col·laboració que ambdues entitats com-
parteixen des de l’any 2013. A dia d’avui, 
són una vintena les persones que gaudei-
xen d’aquesta formació. El taller compta 
amb una subvenció econòmica de 2.000 
€, provinent de l’acord que el consistori 
altafullenc manté amb l’Obra Social “la 
Caixa”. / Foto: Creu Roja • 

L’ajuntament d’altafulla, a través de la regidoria 
d’Ensenyament i l’Escola Municipal d’Adults, s’ha 

afegit al projecte “Xerrem junts” amb la finalitat de cre-
ar una xarxa de voluntariat al municipi que col·labori 
en l’aprenentatge de la llengua catalana dels alumnes 
que participen en els cursos d’alfabetització en català. 
aquest programa està promogut pel Consell Comarcal 
del Tarragonès i compta amb la participació de l’As-
sociació de Professionals i Estudiosos de la Llengua i 
Literatura Catalanes (apeLLC) i la Coordinadora d’as-
sociacions per la Llengua Catalana (CaL).

“Xerrem junts” és una iniciativa que promou la crea-
ció d’espais socials de trobada i comunicació de per-
sones adultes en català, uns espais on es troben setma-
nalment i durant un temps indefinit persones que volen 
practicar oralment el català amb persones que col·labo-
ren per fer-ho realitat. En aquests espais, les persones 
nouvingudes s’immergeixen en el català mitjançant la 
conversa col·loquial; els assistents tenen ocasió d’inter-
venir força en català i rebre les ajudes que els calgui per 
fer-ho amb eficàcia i correcció. Més enllà de la millora en 
competència oral bàsica de català, també es fomenta i 

s’obté cohesió social, coneixement i estima del país, 
diàleg intercultural, reforçament de l’entitat acollidora i 
apoderament personal. per participar d’aquesta xarxa, 
cal que us poseu en contacte amb l’escola municipal 
d’Adults, al telèfon 977651085, o bé, al correu electrò-
nic escolaadults@altafulla.altanet.org. 

tècnics de la CaL van impartir el passat 2 d’abril un 
curs de formació als voluntaris i voluntàries que partici-
paran en aquest programa de conversa. aquesta pro-
posta afavorirà a tots els alumnes de l’escola municipal 
d’adults d’altafulla que necessitin practicar el català. •

  L’Escola d’Adults s’afegeix al programa “Xerrem junts”

El passat 2 d’abril va cloure l’estada a altafulla d’un grup de 22 estudiants 
anglesos, de tercer curs d’ESO, de Holmfirth High School, situada al 

comptat històric de Yorkshire, al nord d’Anglaterra. La seva visita ha estat 
possible gràcies a l’intercanvi amb alumnes de l’Institut d’altafulla que ja 
van viatjar a terres angleses el passat mes de febrer, assistint a classes i 
visitant ciutats com Liverpool, i allotjats en domicilis dels seus homòlegs an-
glesos. Els alumnes anglesos van aprofitar la seva estada per visitar ciutats 
com Barcelona, tarragona i Girona, així com també els punts de més interès 
d’altafulla. el tinent d’alcalde, pere Gomés, els va rebre institucionalment a 
la sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla i es van fotografiar a la plaça del 
pou en una de les escultures més emblemàtiques de la vila, el pilar de Vuit 
de l’artista altafullenc martí royo. aquests intercanvis es produeixen des del 
curs 2013-2014. / Foto: Institut d’altafulla.  •

  estada d’intercanvi de 22 estudiants anglesos a Altafulla
fe d’eRRAdes 

En l’anterior edició, es va publicar 
erròniament una frase en el primer 
paràgraf de l’article de l’Agrupació Cs 
altafulla Gaià que no corresponia amb 
el cos del text. Havia de començar 
per “Ahora que este mes las mujeres 
estamos de noticia, cabe recordar 
la ley de igualdad del…” enlloc de 
“preocupats. així ens sentim des del 
ple ordinari del passat 28 de gener. Hi 
van assistir”.  
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Abril actiu pel centre d’estudis d’Altafulla

Encetem el mes d’abril amb la presentació dels Es-
tudis Altafullencs número 43, que anirà a càrrec 
de Marisa Méndez-Vigo, regidora d’Urbanisme 

d’Altafulla. L’acte tindrà lloc al local del centre el dissab-
te dia 13, a les set de la tarda. Per Sant Jordi, fidels a la 
tradició, muntarem la parada. La novetat d’enguany (a 
banda dels Estudis) serà la presentació d’un imant del 
pilar de 8, dintre dels actes de “Martí’70”. Poc després 
apareixerà el conte biogràfic “Martí i el fang”, escrit 
per l’altafullenca Anna Muntaner i il·lustrat per sis artis-
tes de casa (Laura Pijuan, Leim, Marcel Socias, Marta 
Balañà, Salvador Anton i Sió Virgili) amb fotografies de 
Josep Borrell. Se’n faran diverses presentacions a les 
escoles, a càrrec de l’autora i de Núria Calvet. Finançat 
íntegrament pels ajuntaments d’Altafulla i Vespella de 
Gaià, es repartirà entre l’alumnat i professorat de tots 
els nivells. Tots els artistes han col·laborat desinteressa-
dament, i les obres seran exposades dintre de la prime-
ra quinzena de juliol al Fòrum.

Sense moure’ns de l’abril, es posarà en marxa una 
campanya de micromecenatge, amb l’objectiu de di-
vulgar, i alhora, aconseguir fons per a les pròximes ac-
tivitats de “Martí’70”. Les aportacions s’han establert en 
deu euros i, qui col·labori, rebrà a canvi l’imant, el conte 
i el plànol carrerer. En un altre ordre de coses, el pro-
per mes de juliol es compliran 50 anys de la inauguració, 
l’any 1969, del monument a l’explorador altafullenc Jo-
aquim Gatell i Folch, el “Caid Ismail” (1826-1879), obra 
d’Albert Boronat i Joan Vives Milà. Degut al temps trans-
corregut i a la falta de protecció d’unes obres properes, 
el monument ha sofert desperfectes que cal reparar i es-
tem segurs que així es farà. Entre els records del seu pri-
mer viatge, l’any 1865, l’africanista portà uns dàtils que 
foren plantats a l’Hort de Gatell i cresqueren. Encara en 
queden dues, d’aquelles palmeres, i ja tenen 154 anys! •

Centre d’estudis d’AltAfullA
Meteòrits, 1985. Peces de tècnica raku a jardins d’Altafulla. / 

Foto: Viquipèdia

l’esplAi ORgAnitzA unA excuRsiÓ de lA 
cARAgOlAdA
L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla ha organitzat una ex-
cursió de la Caragolada amb sortida cap a Anglesola on 
s’esmorzarà, per desplaçar-se més tard cap a Cervera 
on es visitarà la ciutat lleidatana i a l’hora de dinar se 
servirà un menú escaient on el plat estrella es la típica 
cassola de pagès amb caragols. Un ball clourà la festa i 
tornada cap a casa. per aquelles persones interessades 
en participar-hi cal que s’adrecin a l’Esplai, al carrer de 
les Bruixes. I per al 23 d’abril, està previst celebrar sant 
Jordi amb el tradicional dinar, amb paella, i on s’obse-
quiarà amb una rosa a cada senyora assistent, amenit-
zat amb un ball per l’enric. D’altra banda, el passat 1 
de març es va organitzar el tradicional dinar de la cal-
çotada, on el Sebastià hi va afegir l’accent musical i el 
ball. El dia 14 es va organitzar una excursió al Balneari 
de Vichy Catalan on es van gaudir dels banys termals, 
d’un excel·lent dinar, i d’una visita a les instal·lacions de 
la planta embotelladora. Ja el passat 7 d’abril, un ball 
de tarda amb el grup Costa Daurada Grup va omplir de 
festa i berenar l’esplai del carrer Les Bruixes.

un MuRAl dedicAt A MARtí ROyO, Al 
pAssAtge MAcAyA
En el marc de la celebració del 70è aniversari del naixe-
ment de l’escultor i ceramista martí royo, l’ajuntament 
d’Altafulla, amb la col·laboració del Centre d’Estudis 
d’altafulla, contempla la pintada d’un mural dedicat a 
l’artista altafullenc que anirà a càrrec del pintor de grafit 
professional Isaac muñoz “Leim” al passatge macaya, a 
l’espera de l’autorització de la propietat de la paret on es 
preveu plasmar el dibuix. s’emmarca dintre dels actes 
de celebració del naixement de l’artista altafullenc. 

l’AssOciAciÓ AltAfullA sARdAnistA iMpulsA 
unA nOvA ediciÓ del cuRset de sARdAnes
L’Associació Altafulla Sardanista ha organitzat un nou 
curs de sardanes els dijous i divendres de 19 a 20 h 
des del passat 4 d’abril. el curset, que es du a terme al 
Centre d’Entitats amb la col·laboració de l’Ateneu Cul-
tural de Dones d’altafulla, té com a objectiu ensenyar 
el punteig bàsic per a l’execució del ball de sardanes.  
Els integrants de l’entitat han decidit impulsar aquesta 
11a edició arran de la insistència de fer-lo per part de 
la gent del poble. Durant aquesta edició del curs, que 
s’allargarà fins al mes de maig, es treballarà la tècnica 
del punteig bàsic, introduint nocions dels passos curts 
i llargs perquè els assistents aprenguin a ballar en una 
anella seguint el tema i el repartiment de qui porta la veu 
cantant. • 

  Breus
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Marta camps, campiona del món Màster en els 3.000 metres w45

El Campionat del Món en categoria 
Màster a Torún (Polònia) era la cita 
més important en el calendari de 

les competicions en Pista Coberta que 
havia contemplat Marta Camps. Després 
del triomf al Campionat de Catalunya en 
els 800 i 3.000 metres, i el subcampionat 
al Campionat d’Espanya, l’altafullenca 
ha fet realitat el seu gran objectiu amb el 
campionat del món a Polònia en la prova 
dels 3.000 metres W45. L’altafullenca va 
creuar la línia de meta amb un temps de 
10 minuts, 18 segons i 95 centèsimes, 
superant l’alemanya Miriam Paurat i l’es-
panyola Carolina Capdevila. D’aquesta 
manera, Marta Camps posa la cirereta al 
pastís a l’excepcional temporada que 
ha fet en Pista Coberta. Per si no hi ha-
gués prou, aquest 2019 també ha gua-
nyat el Campionat de Catalunya de Cros.

D’altra banda, Maria José Carabante 
va escriure una nova pàgina daurada en 
la seva carrera com a esportista firmant 
el rècord mundial dels 4x800 metres 
indoor amb un temps de 10 minuts, 9 
segons i 38 centèsimes a Antequera; 
mentre que Gerard Ribé es va procla-
mar subcampió d’Espanya amb la Se-
lecció Catalana de Cros sub18 a Villa-
manrique de la Serena (Sevilla). Quant al 
tenis, Pol del Castillo s’ha situat com el 
millor tenista català en categoria cadet; 
Zoe Iglesias va aconseguir la medalla 
d’or en la Super Copa Catalana infantil 
de Judo, i Diego Mariscal es va procla-
mar subcampió de la Fase del Tarrago-
nès de Tenis Taula. Sens dubte, Altafulla 
compta amb grans esportistes. / Foto: 
Marta Camps •

el Pavelló Municipal i la pista de l’Escola El Roquissar d’Altafulla van acollir el 
passat 17 de març la primera trobada de mini-Bàsquet que organitza el Consell 

esportiu del tarragonès i el Club Bàsquet Baix Gaià, format per les entitats del CB 
altafulla i el Bàsquet torredembarra. L’origen d’aquesta iniciativa neix arran del de-
sig de molts pares i mares d’altres municipis com la nou de Gaià, la riera de Gaià o 
Creixell, d’aconseguir que els seus fills puguin practicar el bàsquet en les seves res-
pectives escoles, com va explicar la presidenta del CB altafulla, assumpta tomàs.  
actualment, només tres dels onze centres de primària del territori ofereixen el 
bàsquet com a activitat extraescolar. 

així, l’objectiu central és que les escoles afegeixin el bàsquet en el seu progra-
ma perquè la canalla no s’hagi de desplaçar a Altafulla o Torredembarra. Si el nom-
bre d’interessats fos insuficient, el CB Baix Gaià els obriria les seves portes perquè 
poguessin practicar el bàsquet defensant els colors de l’entitat. en aquesta trobada 
s’ensenyen les nocions bàsiques d’aquest esport mitjançant exercicis, partits, i 
altres activitats. La propera trobada serà el 12 de maig a les mateixes instal·lacions 
altafullenques. / Foto: Consell esportiu del tarragonès •

  trobada de Mini-Bàsquet per fomentar aquest 
     esport d’entre les escoles

Mor Antoni Vallverdú, vinculat al teixit 
empresarial, social i esportiu d’Altafulla

Antoni Vallverdú, expresident del Gimnàstic de Tarragona i propietari del Càmping 
Santa Eulàlia d’Altafulla, va morir el passat 13 de març a l’edat de 84 anys. Vall-

verdú va dirigir l’entitat grana durant dotze anys, del 1986 al 1998. La seva gestió 
va ser clau per sortir d’una crisi econòmica que va posar en perill la viabilitat del club 
tarragoní i va posar la primera pedra de l’equip que aconseguiria tornar a la Segona 
Divisió en la temporada 2000-01. Va ser membre del Consell d’Administració del 
club, abandonant el seu lloc a l’octubre del 2017, i va tornar a presidir el club, de 
forma provisional, entre la sortida de José Maria Fernández i el retorn de Josep Maria 
Andreu en la segona part de la temporada 2011-12. En clau local, estava molt vincu-
lat en el teixit econòmic i empresarial d’Altafulla com a propietari del càmping santa 
eulàlia, va ser col·laborador habitual en les tertúlies esportives d’Altafulla Ràdio (a 
la foto, amb el director Albert Jansà i el col·laborador Lluís Canyelles) i de l’Associació 
Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla. / Foto: Arxiu d’Altafulla Ràdio •

OBeRtes les inscRipciOns peR A lA 12A 
cuRsA 1 de MAig d’AltAfullA
Els Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament d’Altafulla han 
obert el període d’inscripcions per participar en la 12a 
edició de la Cursa 1 de Maig, que se celebra al voltant 
del Castell i als carrers de la Vila Closa. La inscripció 
fins al 23 d’abril és de 10 €; del 24 d’abril fins al 29 
d’abril, 12 €; i el mateix dia de la prova, 15 €. Les ins-
cripcions es poden fer al portal web athleticevents.net, 
i de forma presencial, a la Botiga Athletic Events de 

tarragona, a la rambla Francesc macià,5; i a la Botiga 
Boom esport de torredembarra, al carrer antoni roig, 
89. Per a les curses infantils, la inscripció presencial es 
tancarà el mateix dia de la prova a les 9:15h. Com a 
novetat en aquesta edició, els Atletes d’Altafulla posen 
a la disposició dels corredors Open, i de forma gratuïta, 
un entrenador llicenciat en Educació Física, que coor-
dina la seva preparació tots els dimecres de 18:45 h a 
19:45 h al Parc de Safranars. A la cursa, hi haurà servei 
de guarda-roba i dutxes, cronometratge amb xip, bos-

sa del corredor, avituallament líquid i sòlid a final de 
cursa (fruita, coca, entrepà, refrescos...), animació du-
rant la cursa, inflables per als més petits, fàcil aparca-
ment, assegurança i assistència mèdica. Per 4a edició 
consecutiva, es comptarà amb la prova “Corre amb un 
amic” per a nens i nenes amb discapacitat, que partici-
paran, acompanyats amb un amic o sols, en una cursa 
de 130 metres no competitiva, i que va ser premiada 
amb el premi auriga Fuscus, del Consell esportiu del 
Tarragonès, per als valors i la integració social. •

  Breus



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

mossos D’esQuADrA 112

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

ofIcINA De turIsme
Plaça dels Vents, s/n 977 65 14 26

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

escoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

escoLA roQuIssAr 977 65 19 69

Ies ALtAfuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INfANts f. bLANch
mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INfANts hort De PAu
cabana, 2

977 65 21 20

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

977 65 21 32

bIbLIotecA muNIcIPAL
carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

ceNtre D’estuDIs D’ALtAfuLLA
escoles, 10

977 65 09 12

ceNtre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVeLLó PoLIesPortIu 977 65 15 71

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

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLetA
carrer de l’hostal, 11

977 65 00 83

PuNt D’INformAcIó juVeNIL
era de l’esteve

977 65 24 68

ALberG juVeNIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA muNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estAcIó De serVeI 977 65 22 54

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

ALtAfuLLA ràDIo 977 65 29 23

AutocArs PeNeDès 977 66 08 21

INformAcIó reNfe 902 24 02 02

tANAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

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

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

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

ProteccIó cIVIL 977 65 15 89
648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45
Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
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 D’altaFulla
 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. CARME riQuelMe     /     inF. MÍriaM VaDillo
INfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De coNsuLtes
 INF. MiQuel rius: De DL a DV (matins)
 Dra. estHer Mur: DL, Dm, Dj i DV (matins) 
    Dimecres a les tardes
 Dra. carolina roBaDo: Dilluns a les tardes 
   Dm, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIes: cAP De torreDembArrA 977 64 38 01

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
cogul: 977640003 - c/ Antonio roig, 14
Arasa: 977642704 - c/ Verge montserrat, 4
miró: 977640735 - c/ Pere badia, 55
escudé: 977130735 - c/ filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21
miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

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

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

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

temperatura màxima 25,5 °c dia 4 mitjana mensual temp. màx. 18,7 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 2,5 °c dia 8 mitjana mensual temp. mín. 11,8 °c

Pluja màxima 0,1 mm dia 6 total pluja recollida 0,1 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




