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 potenciar les capacitats i les habilitats parentals   

Avui en dia, sobre les famílies, i principalment les figures de 
mares i pares, recau la responsabilitat de promoure valors, 

actituds i comportaments saludables que afavoreixin el desen-
volupament adequat dels fills i les filles. Davant aquest repte, 
les famílies adopten constantment més i millors actituds i capa-
citats per a la criança, però la seva autoexigència i les expec-
tatives de la societat complexa en la qual vivim moltes vegades 
incrementen el nivell de capacitats parentals que cal atresorar. 
Per aquest motiu, cada cop més les famílies dema-nen orienta-
cions i espais d’acompanyament, amb altres pares i mares, per 
compartir les seves necessitats i dubtes i per millorar les seves 
estratègies i sabers. No és estrany, doncs, el creixement, en els 
darrers anys, de programes i models que volen donar resposta 
a aquestes demandes. Tot i que no existeixen mètodes garan-
tits per assegurar que els nostres fills siguin persones felices, 
saludables i reeixides en la vida, sí que hi ha programes que 
s’han mostrat més eficaços que d’altres.

Un exemple de programa és el d’atenció familiar que ofereix 
el Consell Comarcal del Tarragonès i del qual se’n pot gaudir 
a Altafulla els dies 15, 22 i 29 de maig, en horari d’un quart de 
quatre a un quart de cinc de la tarda, a la llar d’infants Hort de 
Pau. Es desenvoluparà mitjançant el grup de parentalitat positi-
va “La família ha augmentat”, obert a pares i mares amb infants 
d’entre 0 i 6 anys. L’objectiu és treballar de manera conjunta 
amb les diferents famílies participants, potenciar les capacitats 
i les habilitats parentals, i afavorir el vincle afectiu en l’educació 
dels nens i nenes. Alguns dels aspectes que es posen sobre 
la taula són potenciar el vincle afectiu, l’expressió emocional 
i la comunicació no verbal mitjançant el massatge; definir les 
necessitats dels nens i les nenes durant l’etapa dels 0 a 3 anys; 
afavorir unes millors relacions amb els fills i la parella, i cons-
cienciar sobre la importància del suport de la xarxa familiar i 
social en la criança. •

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.

Vols rebre-la per correu electrònic? 
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:  

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat
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Divuit joves del territori van encetar a 
finals del mes de gener la primera 
de les tres fases que inclou la ini-

ciativa “Singulars”; ara acaben d’iniciar la 
segona part del programa, que se centra 
especialment en el sector de la logística. 
“Singulars” és una iniciativa pionera al 
territori impulsada per la Fundació Uni-
versitària Martí L’Humà, la Fundació EMI 
Manresa, i el Centre de Formació Morde-
red, emmarcada dins de la Garantia Ju-
venil i adreçada a joves d’entre 16 i 29 
anys del territori que ni estudiïn ni treballin. 
Les classes s’imparteixen a l’escola 
d’Adults d’Altafulla. 

Durant aquests tres primers mesos, 
el programa ha ofert un procés inicial 
d’orientació individual i grupal a través 
de les competències de cadascun dels 
participants. Fa pocs dies, s’ha iniciat la 
segona fase, que s’allargarà fins al mes 
de juliol, amb accions formatives vincu-
lades amb el sector de la logística. La 
darrera i última part del programa anirà 
del setembre al desembre, i consistirà, 
principalment, a posar en pràctica els 
coneixements adquirits en una empresa. 
El responsable de l’Escola d’Adults d’Al-
tafulla, Francesc Ferré, ha explicat que 
l’objectiu final de tot aquest procés és la 
inserció laboral, així com també el re-
torn al sistema educatiu. 

La proposta a Altafulla s’ha batejat 
amb el nom “JOB e-lOGis” i busca 
formar els joves en continguts especia-
litzats i iniciar una trajectòria professional 
sòlida dins d’aquest sector. Tot i cen-
trar-se en aquest àmbit, per a aquells 
participants que no hi encaixen o no 
hi estan interessats, els responsables 
del programa busquen altres centres 

de formació ocupacional al territori per 
donar-los resposta. També existeix la 
possibilitat de preparar-los perquè en un 
futur puguin cursar un cicle formatiu. 

La majoria dels participants són jo-
ves immigrants i nois i noies d’entre 16 
i 17 anys que han abandonat els estu-
dis d’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO). Molts d’ells provenen dels ins-

tituts d’Altafulla i torredembarra. La 
formació pot acollir fins a un màxim de 20 
joves, de tal manera que encara queden 
dues places lliures. Per prendre-hi part, 
les persones interessades poden po-
sar-se en contacte amb l’Escola d’Adults 
d’Altafulla, al telèfon 977651085 i al cor-
reu electrònic:
escolaadults@altafulla.altanet.org. •

la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu, objectius del 
programa “singulars”

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’inicien els treballs del nou enllumenat públic al carrer 
santa Marta dels Munts

L’empresa ETRA BONAL SA, com-
panyia adjudicatària de les obres, 
va començar el passat 29 d’abril 

els treballs de renovació de l’enllumenat 
públic al carrer Santa Marta del barri dels 
Munts d’Altafulla, amb una inversió total 
de 61.358,87 €, amb IVA inclòs.

Els treballs consistiran, a banda de la 
renovació de la xarxa i els fanals, en la 
posada en funcionament d’un sistema 
Citytouch Lightwave de Philips. Aques-
ta eina de programació remota permet 
una il·luminació dinàmica, intel·ligent 
i flexible. És un sistema de gestió i ad-

ministració on line que connecta de ma-
nera bidireccional els punts de llum amb 
la plataforma Citytouch i a la inversa. Les 
seves funcionalitats, entre altres, són la 
gestió remota, la mesura de l’energia i la 
supervisió de la llum.

El termini d’execució de les obres 
és de sis setmanes. D’altra banda, 
s’aprofitarà l’actuació per connectar 
a la xarxa de subministrament d’aigua 
diversos hidrants que permetin abastir 
d’aigua la zona en cas d’incendi, tal i 
com han reclamat els veïns i les veïnes 
de la zona. •

ADAPteN lA sAlA De PleNs PeR A lA NOVA 
CONfiGuRACiÓ Del PleNARi MuNiCiPAl
l’ajuntament d’altafulla incrementarà el número de re-
gidors i regidores al plenari municipal després de les 
eleccions municipals del 26 de maig. la llei orgànica 
del règim electoral General estableix que a les pobla-
cions d’entre 2.001 residents fins a 5.000 els corres-
ponen un total d’11 regidors, mentre que a les que se 
situen entre els 5.000 i els 10.000 habitants, els en cor-
responen 13. D’acord amb això i segons les darreres 
dades de l’institut nacional d’estadística, a data d’1 
de gener del 2018, la població al municipi era de 5.120 

persones. Una xifra que té com a conseqüència més 
immediata aquesta ampliació i que es passarà d’11 a 
13 representants un cop celebrats els comicis locals.

les COMPORtes iNstAl·lADes Al CANAl 
De lA RAsA eViteN iNuNDACiONs Al BARRi 
MARítiM 
les dues comportes que l’empresa mixta d’aigües 
d’altafulla va instal·lar al canal de la rasa a mitjans de 
gener van evitar inundacions a la Via augusta, a baix a 
mar. els nous elements van evitar que l’aigua provinent 
del mar entrés canal endins com es produïa en les an-

teriors ocasions, tot i que no van poder impedir que 
la sorra arrossegada per les fortes ondes es concen-
trés a l’entrada del canal; una situació que va fer que 
l’ajuntament, mitjançant màquines tractores, netegés 
el canal per permetre que les aigües pluvials desembo-
quessin al mar altra vegada. amb tot, i malgrat a ajudar 
a reduir les conseqüències dels temporals de mar, des 
del consistori s’assegura que no és una solució defini-
tiva, a l’espera de la construcció d’una bassa de lami-
nació al puntet, cosa que el ple ja ha donat llum verda 
als tràmits que han de permetre expropiar els terrenys 
on s’ha de construir-la. • 

  Breus

incorporen una premsa de raïm i eines per a l’elaboració de vi al patrimoni rural local

El veí Eduardo Manchón ha cedit a 
l’Ajuntament d’Altafulla una premsa 

de vi i diverses eines i elements destinats 
a l’elaboració de vi i utilitzades pels page-
sos durant els segles XIX i XX, i que al mu-
nicipi es van fer servir fins els anys 70. Es 
tracta de material d’interès local pro-
vinent del Celler de Ca l’Ixart i que s’incor-
pora al llegat del patrimoni rural municipal.

La maquinària descansa ara a l’antic 
Hospital, amb la voluntat d’esdevenir part 
del catàleg del Centre d’Interpretació de 
la Vila Closa. Aquesta no ha estat l’única 
donació que ha rebut l’Ajuntament d’Al-
tafulla en els darrers anys. Són moltes les 
persones que cedeixen material i eines 
d’interès municipal i de valor històric 
que ja no utilitzen i que ajuden a formar la 

història del poble i a contribuir en la confi-
guració del patrimoni municipal. 

Un exemple d’això és el que es pot con-
templar al Museu Etnogràfic, a la pallissa 
de l’Era del Senyor, on el mateix espai és ja 
per si sol una mostra del patrimoni històric i 
arquitectònic de la vida a pagès. S’hi poden 
trobar un miler de peces dels dos darrers 
segles, amb un ampli ventall d’elements 
del món de la pagesia. Tots ells esdevenen 
objectes d’identitat pròpia de la vida rural i 
l’economia del municipi, recuperats i res-
taurats l’any 2008 pel veí d’Altafulla i arte-
sà Salvador Gatell. Gràcies a una xarxa de 
voluntariat, es pot visitar tots els dissabtes, 
de 17:00 a 19:00h; i els diumenges, d’11 a 
13:30h. Està ubicat a la Pallissa de l’Era del 
Senyor, al Camí de l’Ermita, 10. •

l’empresa blue alfa safety sl s’encarregarà del 
servei de control d’accés, manteniment i nete-

ja de la piscina municipal d’altafulla, després que 
hagi estat la companyia que més punts ha obtingut 
en el concurs de contractació pública convocat per 
aquests treballs i en el qual hi ha participat dues em-
preses.  

De fet, ha estat aquesta empresa la que ha pre-
sentat la millor oferta econòmica després de rebaixar 
en 5.915,40 €, el pressupost inicial de licitació que se 
situava en els 51.000 €. en aquest sentit, el preu d’ad-
judicació ha estat de 45.084,60 €, amb l’iVa inclòs, i 
una durada del contracte de tres anys per a les tempo-

rades d’estiu compreses entre els anys 2019 i 2021, i 
prorrogable a dos anys més.

l’objecte per aquest contracte de serveis és el de 
control d’accés, manteniment i neteja de la piscina 
municipal, i inclou la neteja de l’entorn d’esbarjo, el 
control d’accés mitjançant el torn, i el manteniment i 
anàlisi de la qualitat de l’aigua de les dues piscines 
quant al control microbiològic i fisicoquímic. Fins ara 
aquests treballs anaven a càrrec de la brigada munici-
pal. està previst que la piscina municipal s’obri el prò-
xim dilluns 24 de juny, com és habitual per sant Joan, 
i s’allargui fins a principis de setembre. L’horari serà 
d’11 a 15h, i de 16 a 20h. • 

  s’adjudica el servei de control d’accés, manteniment i neteja de la piscina municipal
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s’obre el període de preinscripcions per a
l’escola de Música i el Ptt

L’Ajuntament d’Altafulla ha obert el 
període de preinscripcions per al 
curs 2019-2020 de l’Escola Mu-

nicipal de Música d’Altafulla. Les famílies 
poden presentar les sol·licituds del 13 al 
17 de maig, de dilluns a divendres de 9 
a 14h al registre del consistori, a la pla-
ça del Pou. Els requisits per a l’admissió 
són tenir com a mínim 5 anys el 31 de 
desembre de l’any en curs i que la unitat 
familiar no tingui rebuts pendents amb 
l’Escola de Música. Els empadronats a 
Altafulla, tindran 10 punts per a la puntu-
ació final. Per a alumnes de 5 a 17 anys, 
cal tenir la unitat familiar empadronada 
a Altafulla i els alumnes a partir dels 18 
anys han d’estar empadronats al muni-
cipi.

Per a inscriure’s, cal portar la sol·li-
citud de preinscripció formalitzada i la 
documentació obligatòria, una informa-
ció que es pot consultar al web muni-
cipal www.altafulla.cat. L’entrada dels 
alumnes a partir dels 13 anys vindrà de-
terminada per l’oferta de places d’ins-
truments sol·licitats. Quant als alumnes 
que vinguin d’una altra escola de música 
i que vulguin accedir a partir del nivell de 
segon, hauran de fer una prova de nivell 
i presentar el certificat dels cursos que 
han realitzat. 

Les llistes amb el barem es publica-
ran el 30 de maig i les reclamacions po-
dran fer-se del 31 de maig al 5 de juny. 
El sorteig es farà el 7 de juny a les 9:30 
a la sala de plens de l’Ajuntament, i la 
llista d’admesos es publicarà el 10 de 
juny.  Del 17 al 19 de juny, es podran fer 
les matriculacions directament a l’Escola 
Municipal de Música.

Pel que fa al Programa de Transició 
al Treball (PTT) en Auxiliar en Vivers 
i Jardins, el període preinscripcions 
s’obrirà del 13 al 24 de maig. Tornarà a 
oferir d’entre 15 i 17 places, adreçades a 
joves d’entre 16 i 21 anys que no dispo-
sen del Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) i que volen formar-se 
en una professió.

Del 13 al 31 de maig es duran a ter-
me les entrevistes de valoració, i el 3 juny 
es publicarà el llistat de sol·licituds amb 
el barem. Del 5 a l’11 de juny, es podran 
presentar les reclamacions pertinents. 
La publicació de les llistes de sol·licituds 
baremades un cop resoltes les recla-
macions s’efectuarà el 13 de juny, i la 
publicació de l’oferta final serà el 5 de 
juliol, així com també es publicaran les 
relacions d’alumnes admesos. Les ma-
triculacions es realitzaran del 2 al 9 de 
setembre.

les llARs D’iNfANts MuNiCiPAls 
OfeReixeN 40 PlACes PeR Al 
CuRs 2019-2020
Les llars d’infants municipals d’Altafulla 
ofereixen un total de 40 places per al 
pròxim curs 2019-2020. Ambdós cen-
tres preveuen vuit places per a l’Aula de 
Nadons, cinc per a l’Aula 1, i set per a 
l’Aula 2. En el cas de l’escola bressol 
Hort de Pau, el centre resta a l’espera 
de conèixer la demanda d’alumnat per 
contemplar de nou amb l’Ajuntament la 
possibilitat de reobrir la segona línia.

Les preinscripcions es van obrir el 
passat 10 de maig. Les llistes provisio-
nals amb el barem es publicaran el 20 
de maig, i es tindrà un període de recla-
macions de quatre dies, que anirà del 20 
al 24 de maig. La publicació de les llistes 
definitives serà el 31 de maig; el sorteig 
en cas d’empat a punts, se celebrarà el 
3 de juny a un quart de deu del matí a 
la sala de Plens; i el llistat d’admesos es 
donarà a conèixer el 5 de juny. El perío-
de de matriculació serà del 10 al 14 de 
juny. •

Tres alumnes de 5è de l’escola la portalada han 
aconseguit el passi a la final del concurs Webs al 

Punt.cat (WAP) amb la pàgina web dedicada a Thomas 
alva edison, juntament amb “els informàtics” de l’es-
cola Josep barceló i matas de palafrugell i el “Grupunt-
cat” de l’Arrabassada de Tarragona. Webs al Punt.cat 
és un certamen de caràcter estudiantil que consisteix 
en la creació de llocs web i aplicacions en català amb 
l’objectiu de fomentar el coneixement de les noves 
tecnologies, la creativitat dels participants i la norma-
lització del català en l’entorn digital. per participar, els 
alumnes havien de crear en grups d’entre dos i cinc 
integrants, un projecte desenvolupat en l’àmbit acadè-

mic amb la finalitat de reforçar la formació tecnològica 
a les aules.

Dels més de 30 grups que presentava l’escola la 
portalada, les “edison” han sigut les úniques que han 
aconseguit passar a la final, sota la tutela de la profes-
sora d’informàtica Judit parramon. la seva pàgina web 
és un homenatge a l’inventor on es pot trobar tot tipus 
d’informació de la seva infància, biografia i curiositats 
sobre el nord-americà. ara, Carla Monraba, elsa Ma-
tamala i Clàudia sagristà, creadores d’aquest lloc 
web, es preparen per exposar el seu projecte al jurat i 
al públic assistent a la Jornada Final del Webs al Punt.
cat el pròxim dimarts 21 de maig al cosmocaixa de 

barcelona. el jurat estarà format per 28 especialistes 
del món de l’educació i les tic que tindran molt en 
compte l’atractiu, la usabilitat, la fiabilitat i la compe-
tència i compromís dels projectes per determinar als 
guanyadors. / Foto: Web sobre Edison • 

  El grup d’alumnes “Edison” de la Portalada, finalista del concurs Webs al Punt.cat

Alumnes de 4t d’esO participen al taller “Game 
Over. No te la juguis” de l’institut Guttmann

Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut 
d’Altafulla van participar a principis 

d’abril al taller “Game Over. No te la 
juguis” que ofereix l’Institut Guttmann 
en l’àmbit de prevenció d’accidents de 
trànsit. El programa pretén sensibilitzar 
els joves amb la conducció responsa-
ble, prudent, i segura. Va ser un mo-
nitor del centre Guttmann l’encarregat 
d’impartir aquesta sessió de sensibilit-
zació com a afectat en primera perso-
na d’un accident de trànsit amb greus 
seqüeles. Va donar testimoni de la 
seva experiència sota l’atenta mirada 
dels alumnes.

Fa anys que ambdues entitats col·la-
boren en aquest projecte, i l’experiència 
és molt positiva. L’Institut Guttmann va 
posar en marxa aquesta iniciativa l’any 
1991, aleshores amb el nom “Stop al 
Cop”. Deu anys després, el programa 
va canviar de nom, actualitzant la seva 
imatge i convertint-se en l’actual “Game 
Over. No te la juguis”. Compta amb el 
suport del Servei Català de Trànsit (SCT), 
i va dirigit a joves d’entre 15 i 18 anys, 
estudiants d’ESO, Batxillerat i cicles for-
matius dels centres d’ensenyament pú-
blics i privats de Catalunya. / Foto: Ins-
titut Altafulla • 

Taller de corda fregada a l’Escola Municipal de Música. / Foto: Jean Segovia
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30 anys

Presenten el conte “Martí i el fang” a les escoles d’Altafulla

Amb l’objectiu de donar a conèixer la figura de 
l’artista altafullenc Martí Royo, el Centre d’Es-
tudis d’Altafulla ha presentat el conte “Martí i el 

fang” a les escoles La Portalada i El Roquissar d’Alta-
fulla. Es tracta d’una publicació que ha editat el Cen-
tre d’Estudis d’Altafulla, finançat per les regidories de 
Cultura dels ajuntaments d’Altafulla i Vespella de Gaià, 
i imprès a la impremta Quart Gràfica, amb motiu del 
70è aniversari del naixement del ceramista i escul-
tor altafullenc.

“Martí i el fang” és un conte adreçat al públic 
infantil, escrit per l’altafullenca Anna Muntaner, i il-
lustrat pels artistes locals Marta Balañà, Laura Pi-
juan, Sió Virgili, Salvador Anton, Isaac Muñoz “Leim” 
i Marcel Socias, tots ells vinculats al Cercle Artístic 
d’Altafulla,  del qual s’han fet 2.200 exemplars que 
es repartiran gratuïtament entre l’alumnat d’Altafulla 
i Vespella.

D’altra banda, el Centre d’Estudis té previst orga-
nitzar, del 6 al 18 de juliol, una exposició que reuni-
rà catàlegs, cartells, reculls de premsa i audiovisual, 
fotografies i obra de l’artista altafullenc al Fòrum de 
la plaça de l’Església. Precisament el 18 de juliol és 
la data de la mort de Martí Royo. Paral·lelament a 
aquesta activitat, el centre també té previst treure a 
la llum un plànol de carrers amb la ubicació de les 
més de 30 obres que Martí Royo té projectades a la 
via pública.

Martí Royo va néixer a l’Hospitalet de Llobregat  el 
20 de gener de 1949 i va morir a Altafulla, el 18 de 
juliol de 1997. Va ser un ceramista i escultor referent 
de la ceràmica a nivell estatal de la segona meitat 
del segle XX. Obres seves es poden admirar en diver-

sos punts del Camp de Tarragona, sobretot a Altafulla, 
però també al Museu de Ceràmica de Barcelona, al 
Museu Nacional de Ceràmica de València, al Museu 
de Manises o al Museu d’Art Modern de Tarragona. 
Arrelat a la ceràmica tradicional, Martí Royo també es 
va interessar en les tendències de la ceràmica con-
temporània i va destacar en l’experimentació i la peda-
gogia de la tècnica “raku” d’origen oriental, basada 
en una cuita acurada del fang, i també per les obres 
de gran format.

Royo està considerat com un dels millors ceramis-

tes de Catalunya i de l’Estat espanyol de finals del se-
gle XX i en destaca el seu paper de renovador de la 
ceràmica catalana a partir de l’estudi de la geologia i 
de diferents tipus de terres. Va col·laborar amb diver-
sos artistes, com Madola, Rafael Bartolozzi o Rufino 
Mesa. A Altafulla és on podem trobar més obres de 
Martí Royo, com el Monument dels Castellers a la pla-
ça del Pou, la Sargantana a la Gelateria la Perla, l’Oli-
verot de l’Ajuntament o l’escultura a la plaça que porta 
el seu nom, a més de diferents murals dins de cases 
particulars. / Foto: La Portalada •

Nous horaris al 
Museu Etnogràfic d’Altafulla
Dissabtes, de 17:00 a 19:00 h
Diumenges, d’11:00 a 13:30 h

Xarxa de voluntariat i ajuntament d’altafulla
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Concert d’Àries per a soprano a la Parròquia de Sant Martí. / 
Foto: Ajuntament

Actuació del grup coral Badaveus a l’església de Sant Martí. / Foto: Ajuntament

Exposició “La Setmana Santa a Altafulla fins el 2000”. / Foto: Albert Jansà El pas de Jesús a la Creu en la Processó del Divendres Sant. / Foto: Lins Griñó

Dues imatges del XIX Camí de la Creu que enguany es va fer a l’església de Santa Maria, a Baix a Mar. / Fotos: Ruben Domínguez

Els Armats a la Processó de Divendres Sant. / Foto: Lins Griñó

Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant. / Foto: Lins Griñó

La Coral Nous Rebrots al XIX Camí de la Creu a l’església de Santa 
Maria. / Foto: Lluís Molinas
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Manuel tello sancho rep la Medalla Centenària de 
la Generalitat de Catalunya

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i 
la segona tinent d’alcalde, Mont-
se Castellarnau, van lliurar el pas-

sat 13 d’abril la Medalla Centenària de la 
Generalitat de Catalunya al veí del mu-
nicipi Manuel Tello Sancho. El conseller 
de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya, Chakir El Homrani, va fer 
arribar una carta a l’homenatjat per felici-
tar-lo en un dia tan especial i va reconèi-
xer la seva aportació a la societat durant 
aquests cent anys. 

Manuel Tello Sancho va néixer a la 
localitat de Crivillén, a la demarcació de 
Terol, l’any 1919. Quan tenia set anys, 
els seus pares, el Manuel i l’Ángeles, es 
van traslladar a Barcelona amb ell i els 
seus dos germans, el Miguel i el Balbino. 
La fàbrica d’espardenyes on treballava el 
seu pare es va traslladar a Altafulla, i amb 
ella tota la família Tello. Van arribar al mu-
nicipi el 17 de gener del 1936, però ben 
aviat van haver de marxar. L’esclat de la 
Guerra Civil els va obligar a tornar de nou 
al poble de Crivillén, que poc després va 

ser ocupat per les tropes franquistes. 
Amb només 17 anys, Manuel Tello va 
començar el seu periple per tot el territo-
ri, començant pel camp de concentració 
de San Gregorio. Les notes que prenia 
per allà on passava, ara permeten fer un 
seguiment dels seus moviments durant 
tot aquest període.

En acabar la guerra, es va llicenciar, 
però la Segona Guerra Mundial el va por-
tar de nou al servei militar fins el 1942. 
Va ser l’any 1944 quan li van donar el 
“permiso ilimitado”, i va tornar a la fà-
brica d’espardenyes d’Altafulla. Quan 
aquesta va tancar, va començar a treba-
llar a la fàbrica de carbonat de magnesi 
de la Roca del Gaià. Posteriorment, l’any 
1947, va fer de manobra amb el mestre 
d’obres Sumoy de la Riera de Gaià, i des 
del 1954 fins que es va jubilar amb 64 
anys va treballar a la fàbrica Plasticel. El 
1956 es va casar amb l’Angelina Inglès, 
filla d’Altafulla provinent de Ferran, amb 
qui va tenir dues filles, la Marta i l’Imma. 
/ Foto: A.J. •
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L’Esplai de la Gent Gran ja compta amb una pista de petanca. / Foto: Ajuntament Concert de combos de les escoles de música d’Altafulla i Gràcia. / Foto: Ruben Domínguez

Ambient de la Fira de Sant Jordi, a Marquès de Tamarit. / Foto: C.G. 39è partit internacional documentat entre Altafulla i Alemanya. / Foto: Josep M. Vidal

Entrega dels premis del Concurs Literari i Escolar de Sant Jordi. / Foto: A.J. Presentació dels Estudis Altafullencs 43 del Centre d’Estudis. / foto: A.J.

Els Castellers d’Altafulla en la Diada de Sant Jordi a la plaça del Pou. / Foto: Gemma Soldevila El contacontes amb titelles “Puff, un drac diferent”, de Danina Martínez i Pepi Miró. / Foto: C.G.

Berenar de la Gent Gran per celebrar la primavera. / Foto: Ajuntament La parada de la “Biblioteca dels colors” a la Fira de Sant Jordi. / Foto: Carla Gómez 
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El mal temps de tot 
el cap de setmana, 
i especialment del 

dissabte 20 d’abril, no van 
impedir que unes 10.000 
persones gaudissin de 
la 5a edició del Pleamar 
Vintage Market d’Altafulla, 
al Parc Voramar. El res-
ponsable de l’Associació 
Pleamar, organitzadora del 
certamen juntament amb la 
col·laboració de la regidoria 
de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla, Nico Leo, va reconèixer que va ser “una 
afluència superior a l’esperada” tenint en compte les previsions meteorològiques 
de fortes ventades i pluja. Precisament, el mal temps va obligar a ajornar unes ho-
res l’actuació de la Fundación Tony Manero, i es van haver de suspendre algunes 
de les sessions prèvies de punxadiscos.

Amb tot, les inclemències meteorològiques no van evitar que el Pleamar Vin-
tage Market tornés a omplir de visitants el municipi durant el cap de setmana 
fort de la Setmana Santa. Els articles de segona mà, la gastronomia en forma 
de “foodtrucks” i la música en directe han tornat a ser els grans protagonistes 
d’un esdeveniment plenament consolidat en la seva 5a edició. Una setantena de 
parades van omplir el Parc Voramar d’Altafulla d’antiguitats, roba, discos, llibres, 
elements decoratius i artesania en un mercat que en diferents moments d’amb-
dues jornades es va omplir de milers de curiosos que remenaven les parades a 
la cerca d’alguna ganga. La música també va ser, com és habitual des dels seus 
inicis, un gran reclam de les parades on molts aficionats buscaven àlbums i 
bandes històriques. 

Durant el cap de setmana el Pleamar va combinar el mercat amb altres ofer-
tes, com les “foodtrucks”, concerts en directe i jocs per a infants que convertei-
xen la iniciativa en una proposta per compartir en família. Sens dubte, el concert 
de the Penguins amb “Reggae per Xics” de diumenge va esdevenir el colofó 
final d’un esdeveniment que es va convertir en una cita ineludible dintre dels actes 
centrals de la Setmana Santa al municipi. / Foto: Marc Pérez •

Bona resposta del públic tot i 
el mal temps en el 

Pleamar Vintage Market

La regidoria de comerç de l’ajuntament d’altafulla 
va lliurar el passat 29 d’abril el reconeixement a la 

tapa més votada pels comensals en la 4a edició de la 
ruta gastronòmica “la Xoixeta. tapes bruixes altafu-
lla”. el premi va tornar a recaure en el restaurant Vo-
ramar, per la seva proposta “el joc de la xoixeta”, un 
melós de carxofa fumada a baixa temperatura i bacallà 
confitat amb l’escuma del seu pil pil i pols de romesco.

la xef sara nicolás va rebre el guardó de mans de 
l’alcalde d’altafulla, Fèlix alonso, el regidor de comerç 
i turisme, Jaume sánchez, i la mateixa Xoixeta, la brui-
xa protagonista de la ruta de tapes. És la tercera ve-
gada que nicolás aconsegueix el reconeixement des-
prés de fer-ho en la primera i tercera edicions. en tres 
setmanes de mostra, fora de la setmana santa, s’han 
repartit un total de 6.800 racions entre els 20 bars i 
restaurants participants. la mitjana de tapes servides 
per establiment ha estat de 350 racions amb un volum 
total de negoci de 19.000 €.

els 20 establiments que hi ha participat han estat 
Voramar “cal Vitali”, maritime 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 Violeta, 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. la mostra 
està organitzada per la regidoria de comerç de l’ajunta-
ment d’altafulla, amb la col·laboració d’estrella Damm, 
i el consorci turístic del baix Gaià. / Foto: marc pérez •

  la tapa del restaurant Voramar, la més ben valorada de la “la xoixeta. tapes Bruixes Altafulla”
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la platja d’Altafulla 
reedita la distinció 
de Bandera Blava 

La Bandera Blava tornarà a onejar a la platja d’Al-
tafulla aquest estiu. El municipi ha obtingut un any 
més aquesta distinció que atorguen l’Associació 

d’Educació Ambiental i del Consumidor  i la Fundació 
d’Educació Ambiental (ADEAC-Fee) a aquelles plat-
ges, clubs nàutics i ports esportius que superen els 
seus exàmens de condicions higièniques, de seguretat, 
d’accés lliure, de sostenibilitat, de compliment de la le-
gislació, l’atenció a persones amb discapacitat, i l’oferta 
complementària i educativa, entre d’altres.

Les aigües de la platja d’Altafulla són molt preuades 
per la seva tranquil·litat i transparència. L’espai dispo-
sa de senyalització, facilitats d’accés per a persones 
amb mobilitat reduïda, socorrisme i salvament, dutxes, 
lloguer de gandules, zona d’aparcament i una exten-
sa oferta de restaurants. Altafulla és així una de les 43 
platges de la demarcació de Tarragona que han estat 
distingides amb aquest guardó. •

eN MARxA el PROJeCte “xeRReM 
JuNts”
el projecte “Xerrem Junts” tira enda-
vant. es tracta d’una iniciativa impulsa-
da per la coordinadora d’associacions 
per la Llengua Catalana (CAL), que al 
nostre territori gestiona el consell co-
marcal del Tarragonès (CCT), a través 
de la coordinació de l’associació de 
professionals i estudiosos de la llen-
gua i Literatura Catalanes (APELLC). Al 
municipi, arriba de la mà de la regido-
ria d’ensenyament i l’escola municipal 
d’adults. l’objectiu principal de la ini-
ciativa és fomentar l’ús social del ca-
talà fora de les aules. però més enllà 

d’aquesta millora en competència oral 
bàsica de la llengua, la iniciativa tam-
bé pretén fomentar la cohesió social, 
el coneixement i l’estima del país, i el 
diàleg intercultural. entre els usuaris 
que s’han adherit al programa, hi ha 
tretze dones magrebines, una dona ar-
gentina, una dona siriana, i 24 menors 
immigrants no acompanyats (MENA) 
provinents del marroc. per participar 
d’aquesta xarxa de voluntariat, les per-
sones interessades han de posar-se 
en contacte amb l’escola municipal 
d’adults, al telèfon 977651085, o bé al 
correu electrònic escolaadults@altafu-
lla.altanet.org.

el JuRAt De Viles flORiDes 
VisitA AltAfullA
el jurat de Viles Florides es va reunir a 
mitjans d’abril amb responsables i tèc-
nics de l’ajuntament d’altafulla per fer 
balanç de les actuacions que s’han dut 
a terme al municipi en matèria de medi 
ambient i sostenibilitat des de la darre-
ra visita. És la confederació d’Horticul-
tura Ornamental de Catalunya (CHOC) 
qui impulsa la iniciativa arreu del ter-
ritori amb la voluntat de reconèixer 
aquelles poblacions que treballen per 
a la transformació dels espais públics 
a través de l’enjardinament i la millora 
dels espais verds. ramon badosa és 

un dels membres del jurat de Viles Flo-
rides que va visitar el municipi. Va ex-
plicar que el que més valora aquest re-
coneixement és “la voluntat de millorar 
i de fer créixer el verd mitjançant crite-
ris de sostenibilitat”. D’altafulla, en va 
destacar “l’actitud positiva i les ganes” 
dels seus responsables. la vila compta 
amb dues Flors d’Honor, i la voluntat 
és ampliar fins a tres el reconeixement 
aquest 2019.  aleshores el jurat va po-
sar en valor l’enjardinament sostenible, 
l’ornamentació floral, el manteniment i 
tipus de mobiliari urbà i els espais lú-
dics de la vila. • 

  Breus

Ja hi ha dates per la Nit de Bruixes i l’Altacústic

La Nit de Bruixes d’Altafulla se celebra-
rà el 28 i 29 de juny. Enguany, la cita 

arriba a la 19a edició i comptarà amb 
un programa carregat d’espectacles, 
conferències i rituals vinculats al món 
esotèric i místic. La celebració del mer-
cat esotèric i artesà amb més tradició del 
territori és molt especial per Altafulla tot 
just després de Sant Joan. A banda del 
mercat i la fira de productes esotèrics, 
l’edició oferirà, com cada any, rituals, ex-
posicions, tarot, oracles, mostra d’oficis 
i música en directe.

La Nit de Bruixes és una proposta 
molt esperada arreu del territori i atorga a 
Altafulla un ambient molt especial barre-
jant l’esoterisme amb totes les activitats 
programades. La bruixeria i l’encanta-
ment revestiran Altafulla l’últim divendres 
i dissabte de juny per celebrar una de les 
propostes festives i culturals més con-
solidades i arrelades al municipi i que 
donarà el tret de sortida a les activitats 
d’estiu.

Per la seva banda, el festival de 
Música independent d’Altafulla, l’Al-
tacústic tornarà a fer parada al municipi 
del 18 al 20 de juliol. Tot i que encara no 
s’ha descobert cap nom del que esde-
vindrà la sisena edició, l’organització ja 
ha avançat a través de les xarxes socials 
que el cartell d’aquest 2019 tornarà a 
presentar “el bo i millor de l’escena emer-
gent”. L’any passat van passar pels es-
cenaris altafullencs noms destacats com 
ara Minova, El Petit de Cal Eril, Nyandú, 
Judit Neddermann, Daniel Lumbreras, o 
Joan Masdéu. 

La Vila Closa tornarà a omplir-se de 
música i de bones vibracions aquest 
estiu. La idea és mantenir el mateix for-
mat que altres anys, i els escenaris de 
la plaça de l’Església, les Escales de la 
Placeta i la plaça del Pou. L’Altacústic 
va néixer amb la voluntat de combinar 
el valor patrimonial del nucli antic amb 
el valor de l’escena emergent catalana 
i del territori. Segons el director artís-

tic, Kike Colmenar, “un festival disse-
nyat a mida, amb un tipus d’escenaris 
i d’artistes adequats a l’espai”. L’any 
passat van passar pels diferents esce-

naris del festival prop de 8.000 perso-
nes. Una xifra que des de l’organitza-
ció esperen repetir aquest 2019. • 
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Més de 900 persones participen a la Cursa de l’1 de maig

Més de 900 persones, entre adults i infants, van participar el passat 1 de 
Maig en la 12a edició de la Cursa de l’1 de Maig a Altafulla. Les Eres del 
Castell i la Vila Closa van reunir a centenars de corredors i corredores de 

totes les edats i dividits per categories.
La prova principal, la Cursa Open de 5 quilòmetres, va acabar amb la victòria 

de Carles Montllor i sandra Alonso. Montllor va fer un temps de 16:01 mi-
nuts, i va quedar per davant de Dani Alonso i Lluís Mas. Per la seva banda, San-
dra Alonso va assolir la 28a posició en la classificació general i va ser la primera 
corredora a creuar la línia de meta amb una marca de 20:46 minuts. Yoli Berga-
da i Sandra Gimeno van pujar al segon i tercer esgraó del podi, respectivament.  

Abans, però, va ser el torn dels petits esportistes que, dividits per edats, van 
afrontar recorreguts amb distàncies diverses. D’aquesta manera, l’activitat física 
es combina amb l’oci infantil i familiar, enmig d’un ambient completament festiu 
durant tot el matí a Altafulla. Tots els atletes van ser obsequiats amb una medalla 
amb disseny exclusiu.

La dotzena edició de la Cursa de l’1 de Maig va comptar per quarta edició 
consecutiva de la prova coneguda com a “Corre amb un amic” per a nens i 
nenes amb diversitat funcional i que durant 130 metres van córrer sols o acom-
panyats. Aquesta prova ha estat premiada en els Premis Avriga Fvscvs que 
atorga el Consell Esportiu del Tarragonès. / Foto: A.J. / Marc Pérez •

altafulla va ser seu, per tercera vegada consecutiva, d’una prova que va reunir, 
dividits per categories, 150 pilots d’arreu de catalunya i l’estat al castell i al 

parc del comunidor. sota l’organització del club bike trial costa Daurada, dirigit 
pel campió del món, Àngel batlle, i el suport i coordinació de la regidoria d’esports 
de l’ajuntament d’altafulla, va disputar des de les nou del matí, la segona cita pun-
tuable d’un campionat que va començar a barcelona i que acabarà a matadepera, 
el 15 de setembre.

es va comptar amb les categories aleví, open, màster, r2 i r3, a més de prin-
cipiant, prebenjamí, elit i r1. l’espectacular disseny dels recorreguts va posar a 
prova la destresa dels participants enmig d’un dels millors paratges de tot el ca-
lendari del bike trial. el president del bike park costa Daurada, Àngel batlle, també 
va destacar que el fet que la prova s’estigui consolidant al municipi fa que hi hagi 
més públic que s’apropa per animar i gaudir els pilots. el campió de la categoria 
elit, que aplega els pilots amb més nivell de catalunya i també de l’estat, va ser 
eloi Palau (10 punts). Per darrera d’ell, van acabar Benito Ros (13 punts) i Domènec 
Lladó (24 punts). / Foto: a.J. •

  Altafulla celebra la Copa Catalana de Bike trial 
     per tercera vegada consecutiva

lA COPA D’euROPA De PAtí A VelA es PODRiA 
CeleBRAR A l’OCtuBRe

el fort vent i les previsions meteorològiques van impedir 
que es disputés la copa d’europa de patí a Vela que 
acollia el club marítim altafulla del 19 al 21 d’abril. els 

gairebé 120 regatistes que es van donar cita a altafulla 
no van disputar cap de les tres jornades que estaven 
previstes per l’organització. l’esperança de disputar la 
copa d’europa de patí a Vela a les aigües d’altafulla 
encara no està perduda. i és que l’associació d’entitats 
esportives i la Federació catalana de Vela han mos-

trat el seu suport al cm altafulla per tornar a organitzar 
la competició aquest mateix any. la junta directiva de 
l’entitat ha acollit la proposta amb els braços oberts, 
tot i que en les pròximes setmanes decidirà si finalment 
pot “reunir els esforços necessaris” per dur a terme la 
competició a mitjans d’octubre. •

  Breus

Bon paper dels regatistes del CM Altafulla al 
Campionat d’Espanya de Windsurf

El CM Altafulla va 
protagonitzar una 

gran actuació en el 
Campionat d’Es-
panya de Windsurf 
que es va disputar a 
Blanes el darrer cap 
de setmana d’abril 
i principis de maig. 
Jan sanfeliu, Àlex 
Martí, Pol Nom-
dedeu, Álvaro Za-
ragoza i Quique 
Peñaranda van ser 
els encarregats de 
representar l’entitat 
amb uns resultats 
molt positius tenint 
en compte que era una competició de caràcter estatal on van competir alguns dels 
millors regatistes de l’Estat en cada categoria.

Sanfeliu va assolir la 8a posició en la modalitat RS:X que havia de defensar en les 
dues últimes jornades. En total va fer 70 punts nets, quedant-se molt lluny dels 52 
que va fer el setè classificat, Ferran Cornudella. Cal destacar, però, que va ser el se-
gon regatista de la categoria sub21. Quique Peñaranda va participar en la modalitat 
Tecnho Plus i també ho va fer amb bona nota assolint el 9è lloc en una competició de 
disset participants. Per la seva part, Àlex Martí no va poder defensar la 12a posició 
en la modalitat Tecnho 293 sub17 i va finalitzar 16è amb 163 punts nets. Pol Nom-
dedeu sí que va mantenir la 21a plaça que havia aconseguit en l’antepenúltim dia 
de competició amb 213 punts, mentre que Álvaro Martínez finalment va acabar 27è.

Tots quatre continuaran el seu entrenament de cara a les cites mundials que 
tindran lloc a l’octubre. Per la seva part, el CM Altafulla se centra en les jornades de 
vela amb les escoles del municipi i les diferents activitats que té preparades per les 
següents setmanes com la jornada de recollida de residus que organitza la Federació 
Catalana de Vela arreu del territori català. / Foto: CV Blanes •



AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

Diumenges i festius: 17.40h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 16.20h
Dissabtes feiners: 19.50h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

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 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 a 20 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 d’aBril

temperatura màxima 25,7 °c dia 26 mitjana mensual temp. màx. 19,5 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 2,8 °c dia 4 mitjana mensual temp. mín. 8,6 °c

Pluja màxima 11,5 mm dia 5 total pluja recollida 24 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html



CAleNDARi PROCes De PReiNsCRiPCiÓ CuRs 2019-2020

PROGRAMes De fORMACiÓ i iNseRCiÓ
PlA De tRANsiCiÓ Al tReBAll

fases Dates
publicació oferta 10 de maig

Presentació sol·licituds del 13 al 24 de maig

entrevistes d’orientació i valoració del 13 al 31 de maig

publicació de les llistes de sol·licituds baremades 3 de juny

termini per presentar reclamacions del 5 al 11 de juny

sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds
5 juny

(11h Departament educació.
Serveis Centrals)

Publicació de les llistes de sol·licituds 
baremades un cop resoltes les reclamacions 13 de juny

Publicació de l’oferta final 5 de juliol
Publicació de les relacions d’alumnes 
admesos 5 de juliol

Documentació que cal aportar ambla sol-licitud de preinscripció:

1. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
2. Original i fotocopia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne o alumna.
3. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb la 

targeta de residencia on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, 
s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

4. Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos 
escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’esta realitzant.

si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

5. Original i fotocopia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
6. Original i fotocopia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare tutor legal) o de 

la targeta de residencia on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Període de matrícula Del 2 al 9 de setembre de 2019

Programa organitzat en col·laboració entre els Departaments d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Altafulla

Pla de
transició 
al treball
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