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 Es tanca una etapa i se n’obre una altra   

Les eleccions municipals a Altafulla eren obertes, i encara 
més, amb l’augment de la sala de plens d’onze a tretze re-

gidors. Amb tot, el resultat ha donat una clara victòria a la can-
didatura de l’Esquerra Independentista d’Altafulla (EINA-ERC), 
que amb Jordi Molinera i Alba Muntadas al davant ha obtingut 
871 vots, més del 32%, i cinc edils: a Molinera, Muntadas i 
Franquès se li sumen ara Gemma Maymó i Àlex Cañas. Els re-
sultats han deixat sense la victòria l’alcalde des de 2011, Fèlix 
Alonso, que ja sigui pel propi desgast natural al govern, la tasca 
de l’EINA-ERC des de l’oposició, i la volada d’ERC a nivell naci-
onal, tot indica que Alternativa Altafulla presidirà la bancada de 
l’oposició, després de ser la segona força més votada amb 645 
vots (23,71 %) i quatre regidors. D’entrada, tal i com va anun-
ciar abans de la campanya electoral, Fèlix Alonso ha renunciat 
a recollir l’acta de regidor per donar pas a Montse Castellarnau 

com a número 1 de la llista, i permetre que l’exalcalde Francesc 
Farré entri de nou al plenari.

A ells dos els acompanyaran Marisa Méndez-Vigo i Jaume 
Sánchez. Hèctor López Bofill i Xavier Rofas seran els dos re-
gidors de Junts per Altafulla, que han assolit un total de 410 
vots, més del 15%, amb un creixement notable en comparació 
amb CiU quatre anys enrere. Els altres dos edils del plenari són 
per a Inma Morales, del PSC, amb 212 vots i el 7,8%, i que 
recuperen així un seient al Ple altafullenc, i Natàlia Sanz, d’Ara 
Altafulla, que amb 192 sufragis i el 7,06% entra nova a la sala 
plenària. Fora del consistori van quedar Ciutadans (144 vots, el 
5,29%), la CUP (136 vots, el 5%) i el PP (90 vots, el 3,31%). La 
ciutadania ha votat canvi; es tanca així una etapa, i com en tot 
canvi, se n’obre una altra. Amb quin govern serà? •

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

on Pots tRoBAR lA “PlAÇA Del Pou”?
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Les eleccions municipals han canvi-
at de color el consistori altafullenc. 
L’Esquerra Independentista d’Alta-

fulla – ERC s’ha imposat a Altafulla i ha 
superat la candidatura d’Alternativa de 
Fèlix Alonso, fent vàlid així el factor canvi 
amb 5 regidors. La victòria de l’EINA ha 
impedit que Fèlix Alonso revalidi l’alcal-
dia, que passa de cinc a quatre regidors. 

Qui ha estat batlle d’Altafulla en els 
darrers 8 anys ha assumit la derrota i, tal 
com va anunciar abans de la campanya 
electoral, plegarà de la política muni-
cipal i no recollirà l’acta de regidor, 
donant pas així al número 5 de la llista, 
Francesc Farré. Donats els resultats, on 
l’EINA esdevé la primera força més vota-

da, caldrà veure amb qui governarà els 
propers quatre anys, tenint en compte 
que sumen majoria amb Junts per Alta-
fulla (2); amb el PSC (1) i Ara Altafulla (1), 
o tots tres, ampliant fins i tot la majoria al 
Plenari. Es preveu que la investidura se 
celebri el pròxim 15 de juny.  

D’aquesta manera, a Altafulla, 
s’obre un mandat amb un dibuix di-
ferent del consistori. Al ple municipal, 
d’acord amb el creixement de població, 
s’incorporen dos regidors més amb 
un total de 13 que, en aquest cas, han 
permès també l’entrada a dues forces 
que no tenien representació: el PSC, 
que torna al Ple, i Ara Altafulla, que hi 
entra de nova. •

l’einA-eRc s’imposa a 
Altafulla i obté cinc regidors

2019   100% escRutAt

Meses: 7 Participació: 72,86% Votants: 2.727 V. blanc: 20 V. nuls: 7

Majoria absoluta

13
regidors

L’EINA-ERC-AM 5
AA-ECG 4
JxCat-JUNTS 2 

PSC-CP 1
Ara 1

2019 2015

100% escRutAt 100% escRutAt

l’einA-eRc-AM 32,02% AA-e 32,97%

AA-ecG 23,71% l’einA-AM 23,60%

JxcAt-Junts 15,07% ciu 12,00%

Psc-cP 7,79% c’s 9,37%

A 7,06%

2019 2015

100% escRutAt 100% escRutAt
Partit Regidors Vots % Regidors Vots %

l’einA-eRc-AM 5 871 32,02% AA-e 5 753 32,97%

AA-ecG 4 645 23,71% l’einA-AM 3 539 23,60%

JxcAt-Junts 2 410 15,07% ciu 2 274 12,00%

Psc-cP 1 212 7,79% c’s 1 214 9,37%

Ara 1 192 7,06% iDeAl 0 136 5,95%
cs 0 144 5,29% Altafulla si Pot 0 135 5,91%
cuP-AMunt 0 136 5,00% PscPMc 0 107 4,68%
PP 0 90 3,31% PP 0 102 4,47%
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el castell dels Montserrat es podrà visitar dos dies al mes

Acord entre la propietat del Castell, 
l’Ajuntament d’Altafulla i la Direcció 
General del Patrimoni Cultural del 

Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya perquè el Castell d’Altafulla 
s’obri al públic general.

Així ho confirma la mateixa resolució 
de la Direcció General del Patrimoni Cul-
tural, amb data de 7 de maig de 2019, en 
què, després de consensuar-ho entre to-
tes les parts, i donant compliment a la Llei 
9/1993 sobre el patrimoni cultural català 
que obliga a ser visitable un edifici decla-
rat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, 
el Castell d’Altafulla es podrà visitar el 
primer dimarts i el darrer dissabte de 
mes, de 9 a 13h, a excepció dels mesos 
de juliol, agost i Setmana Santa, ja que 
correspon als períodes en què el Castell 
és habitat per la propietat.

L’alcalde en funcions d’Altafulla, Fèlix 
Alonso, ha celebrat la notícia i ha asse-
nyalat que s’ha intentat que l’obertura al 
públic coincideixi amb les visites guia-
des que organitza la regidoria de Turisme, 
ja que “són un atractiu pels visitants i la 
vila”. La intenció és obrir portes aquest 
proper mes de juny d’acord amb el calen-
dari establert. En cas de no ser possible, 
la nova activitat es posaria en marxa al 
mes de setembre.

La resolució també especifica l’establi-
ment com a zona visitable l’àmbit confor-
mat pel jardí de davant de la façana nord, 
els espais comuns de la planta baixa del 
pati d’armes, l’escala entre planta baixa i 
planta primera i el replà de l’escala amb 
galeria renaixentista ubicat a la planta pri-
mera, així com l’espai anomenat Pati dels 
Tarongers, que ja és accessible al públic. •

PeRíoDe D’inscRiPcions 
PeR Al cAsAl JoVe D’estiu 
que oRGAnitzA el PiJ

El punt d’Informació Juvenil d’Al-
tafulla, servei municipal de la regi-
doria de Joventut de l’Ajuntament 
d’Altafulla, ha obert el període 
d’inscripcions per al Casal Jove 
d’Estiu que organitza l’entitat, en 
el marc del pla Local de Joventut. 
ZEl casal té una durada de quatre 
setmanes, de l’1 al 26 de juliol, de 
10:30 a 13:30 h,  i inclou un ampli 
ventall d’activitats, com ara rap, 
grafit, pràctiques de dron, tallers 
de vídeo i cuina, dinàmiques de 
grup, jocs, i sortides a la piscina 
municipal i a la platja, entre d’al-
tres. El preu és de 30 euros. per a 
més informació i inscripcions, cal 
adreçar-se al pIJ, a l’Era de l’Es-
teve, carrer de les bruixes, s/n, de 
dilluns a divendres, de 17 a 19h; i 
al correu electrònic:

pijaltafulla@gmail.com. • 

  Breusinstal·len tres fanals solars amb tecnologia leD a Brises

La Brigada Municipal de l’Ajuntament 
d’Altafulla ha instal·lat tres fanals que 

funcionen de forma autònoma amb ener-
gia solar i dotats amb tecnologia LED al 
pont d’accés a la urbanització de Bri-
ses del Mar. Concretament s’ha instal·lat 
una lluminària a l’entrada de l’accés i 
dues més, a banda i banda del pont. La 
instal·lació d’aquests tres fanals SOLAR 
LINE funciona com a prova pilot amb 
l’objectiu final de fer-ho extensiu a altres 
zones de la població. En aquest nucli 
també està previst que en els propers 
mesos es liciti el nou enllumenat públic, 
amb una inversió de 225.000 €.

La tecnologia Solar line és la lluminà-
ria solar que funciona de forma autò-
noma al 100%. Està dotada amb tecno-
logia LED d’alta potència que es conjuga 
amb un sistema que s’abasteix de la llum 
solar aconseguint un total estalvi energè-
tic aprofitant-se d’una energia alternativa 
com la llum solar. Una altra de les parti-
cularitats d’aquests fanals instal·lats és 
l’encesa automàtica quan no detecta 
llum i la reducció del nivell d’il·luminació 
quan no detecta presència. Les lluminà-
ries integren panell fotovoltaic, bateries 
d’ió-liti d’alta capacitat, mòduls òptics 
LED i controlador de càrrega. També 

inclouen un sensor d’infrarojos per aug-
mentar l’autonomia, en reduir el nivell 
d’il·luminació al 30% quan no detecta 
presència. 

Aquest sistema fa que quan el sensor 
detecta presència, el nivell d’il·luminació 
s’eleva al 100%. Per tal d’aconseguir un 

millor rendiment, els tres fanals s’han 
instal·lat amb una inclinació fixa de la 
consola per a un major aprofitament de 
la llum solar. El temps mitjà de càrrega 
és de 6/8 hores, mentre que el temps de 
descàrrega és superior a les 20 hores. 
La inversió ha estat de 1.422,53 €. •

El Departament d’Interior de la generalitat de Cata-
lunya va formalitzar el passat 30 de maig el conveni 

de col·laboració amb l’Ajuntament d’Altafulla mitjançant 
la cessió de dos terminals de la xarxa Rescat per a les 
comunicacions de l’Associació de voluntaris i voluntà-
ries de protecció Civil (AvpC) i la policia Local. L’acte 
va comptar amb l’alcalde en funcions d’Altafulla, Fèlix 
Alonso; el regidor de protecció Civil en funcions, Mic-
hael preuss; el sotsinspector de la policia Local d’Alta-
fulla, Àngel Fernández; l’enginyer municipal; un respon-
sable de l’AvpC d’Altafulla, i quatre tècnics del Centre 
d’Emergències de Catalunya (CECAt).

REsCAt és una xarxa pública que es caracteritza per 
l’ús eficient de la banda de freqüències d’emergències 
i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades i, 

sobretot, una bona cobertura urbana i rural. El Depar-
tament d’Interior es fa càrrec del cost de les emissores 
i cedeix, de forma gratuïta i de manera temporal, el dret 
d’ús d’aquests dos terminals de la xarxa Rescat a l’Ajun-
tament d’Altafulla; i per la seva banda, el consistori es 
compromet a què els voluntaris de protecció Civil i els 
agents de la policia Local que utilitzin els terminals REs-
CAt en facin un ús correcte, i que, comuniquin directa-
ment al Centre de Coordinació operativa de Catalunya 
de protecció Civil de la generalitat (CECAt) les situacions 
de risc o incidències rellevants que es puguin produir.

Les dues emissores romandran a les dependències 
municipals de la plaça del pou, i a la comissaria de la 
policia Local, al carrer Marquès de tamarit, per a les 
comunicacions de protecció Civil amb el CECAt. • 

  interior cedeix dues emissores de la xarxa d’emergències RescAt a l’Ajuntament d’Altafulla
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la Vil·la romana dels Munts amplia els horaris de cara a l’estiu

Els Munts és una de les vil·les aristocràtiques més 
ben conservades de la Hispània romana. 
Situada en un marc incomparable, propera a la 

platja d’Altafulla, els habitants d’aquesta residència de 
camp gaudien de la tranquil·litat de la vida rural i de la 
bellesa de l’entorn, sense deixar de banda el luxe i el 
refinament. Una casa destinada a l’oci i al lleure de les 
elits de Tàrraco i que, de ben segur, va tenir un paper 
clau en les seves relacions socials, polítiques i econò-
miques.

Per contemplar i explorar més sobre aquest jaci-
ment, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(MNAT) ha ampliat els seus horaris des del passat 
1 de juny i fins al 30 de setembre. Com és habitual, 
dilluns estarà tancat al públic, i de dimarts a dissabte, 
obrirà les portes de 10 a 13:30h, i de 16 a 20h. Mentre 
que els diumenges i els festius s’obrirà de 10 a 14h. 
El preu de l’entrada és de 2,50 €; reduïda per 1,50 € 
per a pensionistes, titulars del carnet jove i majors de 
65 anys, i entrada lliure per als menors de 16 anys i 
persones a l’atur. Una de les activitats que més agrada 
al públic és la visita teatralitzada amb Caius i Faus-
tina. A partir de la invitació a la vil·la per part dels seus 
propietaris, els nois i les noies coneixen i participen en 
el que devia ser la vida quotidiana en aquell entorn a 
l’època romana, a través del recorregut per la vil·la, 
guiat per Faustina o per Caius, i de la manipulació i 
ubicació de reproduccions d’objectes que hi proce-
deixen. 

Com a activitat educativa, també destaca l’itinerari 
“Dels Munts a tamarit”, un recorregut a peu des de 
la Vil·la romana dels Munts a la platja de Tamarit i a 
la desembocadura del riu Gaià per recuperar l’entorn 
natural d’una àrea estructurada a partir de l’existència 

del riu Gaià i d’una via de comunicació important, la Via 
Augusta. Ja de cara a l’estiu, l’últim cap de setmana 

de juliol, se celebra el cicle de teatre escena Altafulla, 
organitzat per l’Ajuntament d’Altafulla. •

RePARen les filtRAcions D’AiGuA que PAtien AlGunes Aules De 
l’institut D’AltAfullA
A mitjans de maig es van iniciar els treballs per solucionar les filtracions d’ai-
gua que patien algunes aules de l’Institut d’Altafulla. És un dels acords en què 
es va comprometre el director dels serveis territorials d’Ensenyament a tarra-
gona, Jean-Marc segarra, amb l’alcalde d’Altafulla en funcions, Fèlix Alonso, 
i el regidor d’Educació en funcions, Jaume sànchez, en la visita institucional 
que va dur a terme el passat 14 de febrer al centre, acompanyat per la direc-
ció i membres de la junta de l’Institut. Amb aquesta actuació s’espera que se 
solucioni les filtracions, que havien malmès part del sostre i les parets de les 
aules. La visita del director territorial va servir també per confirmar la mitja jor-
nada de professorat que es va destinar al centre amb la voluntat de recollir les 
necessitats dels joves MENA escolaritzats a Altafulla. La visita també va posar 
sobre la taula l’ocupació del centre en els propers cursos escolars. tot i fun-
cionar amb un sistema de 4x2 línies, està dissenyat per 3x2. Les opcions que 
s’estudien per solucionar aquest problema d’espai passen per una ampliació 
del centre, fer ús de l’escola El Roquissar en cas que disposés d’espai lliure, o 
la instal·lació de barracons. Aquesta darrera opció, però, no es contempla des 
del departament d’Ensenyament. 

els MuniciPis De lA zonA tRAc oRGAnitzen unA soRtiDA A 
l’AquoPolis
gràcies al conveni de col·laboració existent entre els municipis de torredem-
barra, Roda de berà, la Riera de gaià, Altafulla i Creixell, els joves de la Zona 
tRAC podran passar el dia a Aquopolis el pròxim dimecres 26 de juny. L’activitat 
s’adreça als joves majors de 12 anys, és a dir, als nascuts i nascudes al 2007. 
L’horari de la sortida és de 9 h a 18 h, aproximadament. El cost de l’activitat per 
al jove és de 18,50 € i inclou transport i entrada al parc. per participar-hi cal adre-
çar-se al punt d’Informació Juvenil de referència on es disposa de la informació 
i la documentació necessària per formalitzar la inscripció. A Altafulla us podeu 
adreçar al punt d’Informació Juvenil que s’ubica al carrer de les bruixes, s/n, a 
la pallissa de l’Era de l’Esteve. El telègon de contacte és el 608141495 i al mail 
pijaltafulla@gmail.com. El termini finalitza el pròxim dilluns 17 de juny. • 

  Breus
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#ORGULLdALTAFULLA

Gràcies per haver-nos donat  
l’oportunitat de governar Altafulla.
8 anys treballant 
per a tothom.
Fins aviat!

alternativaaltafulla
l’esquerra municipalista - www.alt.cat

aa
www.alt.catALTERNATIVA ALTAFULLA

El municipi ha obtingut un any més aquesta distinció que atorguen l’Associació d’Educació Ambiental i del Consu-
midor (ADEAC) i la Fundació d’Educació Ambiental a aquelles platges, clubs nàutics i ports esportius que superen 

els seus exàmens de condicions higièniques, de seguretat, d’accés lliure, de sostenibilitat, de compliment de la legis-
lació, 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. A més, l’espai disposa 
de senyalització, facilitats d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, socorrisme i salvament, dutxes, lloguer de 
gandules, zona d’aparcament i una extensa oferta de restaurants. uns trets que va destacar el regidor de turisme en 
funcions de l’Ajuntament d’Altafulla, Jaume sànchez, qui es va mostrar molt satisfet amb el guardó.

En el conjunt del territori, un total de 97 platges han obtingut bandera blava, quatre menys que l’any anterior. La 
demarcació catalana amb més distincions és tarragona amb 43, seguida de girona amb 28 i de barcelona amb 26. • 

  la platja d’Altafulla reedita la distinció de Bandera Blava
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Taller d’esmorzars saludables a càrrec de la farmacèutica Susana Domingo a la Portalada. / 
Foto: Susana Domingo

Usuaris i voluntariat del projecte lingüístic “Xerrem Junts”, organitzat per la CAL. / 
Foto: Francesc Ferré

Unes 150 persones van gaudir el passat 13 de maig d’una nova edició de Tarraco Viva al Parc Voramar on els gladiadors van fer gaudir al nombrós públic. / Foto: A.J.

Acte de graduació dels alumnes de 2n de Batxillerat de l’Institut d’Altafulla. / 
Foto: Gemma Soldevila

Visita dels alumnes de 3r d’ESO de l’Institut d’Altafulla al Parlament. / 
Foto: Institut d’Altafulla

Diada del Club Bàsquet Baix Gaià al Pavelló Municipal d’Altafulla. / Foto: Altafulla Bloc Curs de manipulació d’aliments, organitzat per ATECA i l’Ajuntament. / Foto: A.J.

Concert coral amb Unda Maris i Nous Rebrots d’Altafulla al Pati d’Armes. / 
Foto: Glòria Subirana

“Contes per viure en pau”, del cicle la “Primavera dels contes”, a la Biblioteca amb Imma Pujol. 
/ Foto: Biblioteca
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Un 4d6 dels Castellers d’Altafulla en la Diada de Primavera a la plaça Martí 
Royo. / Foto: Castellers d’Altafulla

Els minis del CE Altafulla van participar en la trobada que va organitzar el Consell Esportiu del Tarragonès al Catllar. / 
Foto: CE Altafulla
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Ha estat un honor ser alcalde d’Altafulla
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

Mai vaig pensar que el moment d’ex-
cepcionalitat que viu Catalunya i Es-
panya tingués tanta força com per 
fer fora a un govern que tothom ar-
reu del país havia posat com a exem-

ple, el que demostra que la gestió no és suficient. No 
és normal que a Catalunya la meitat de la gent consi-
deri traïdor a l’altra meitat, i encara menys, que més 
de la meitat pensi que els que intenten posar pau si-
guin encara pitjor, simplement per complir les lleis que, 
democràticament, ens hem dotat i ser coherents amb 
el càrrec pel qual has estat escollit. Haurà de passar 
temps perquè tot es vagi desinflamant però, de mo-
ment, són masses les conseqüències de no trobar 

l’acord que ens faci avançar i elimini el patiment de 
tanta gent. 

El company Errejón em deia que quan acaba un 
partit ningú demana la samarreta a l’àrbitre. Com sóc 
daltònic no he estat capaç de valorar la força de les 
banderes, refugi recurrent quan les coses van mal da-
des. Processisme a banda, en fer autocrítica he de re-
conèixer que he pecat de sobreexposició mediàtica i,  
massa sovint, en aparèixer com el ‘set ciències’ que 
ho feia tot bé, fins i tot quan teníem a la població ma-
nipulada per l’oposició demostrant amb resultats que 
teníem raó. Ens hem equivocat en anar massa ràpid, a 
vegades tenir raó no vol dir convèncer. Sumat a aques-
ta mena de falsa superioritat intel·lectual, que em va fer 

caure en l’error de pensar que no feia falta desmuntar 
les mentides, això ha pesat en què molta gent penses 
que el millor era substituir al Fèlix. 

La democràcia té això i tothom ha de saber quan li 
toca marxar i crec que a mi m’ha arribat l’hora de dir 
adéu a la política d’Altafulla. Els records i l’honor d’ha-
ver governat i fer el millor per a la vila aniran sempre 
el meu cor i si d’alguna cosa em sento especialment 
orgullós, és de no haver cedit mai a cap lobby, ni te-
nir veïnatge de primera i de segona, tothom ha estat 
tractat per igual davant de l’administració i això és un 
dels meus legats que mai s’hauria de perdre. Una forta 
i càlida abraçada. Com estimo Altafulla, desitjo el millor 
al nou govern! •

Hem guanyat el canvi, ara comença tot!
Jordi Molinera poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla – L’EINA-ERC

El passat diumenge 26 de maig 871 
altafullencs i altafullenques van do-
nar-nos la seva confiança votant a l’EI-
NA-ERC i fent-nos guanyar les elecci-
ons municipals amb 5 regidors. Un 

32% dels votants del poble van enviar un clar missatge a 
totes les formacions que es van presentar: Altafulla vol un 
canvi a l’Ajuntament amb l’EINA al capdavant del nou 
govern. Aquest nou govern republicà i del canvi tindrà la 
mà estesa a tots els partits polítics per parlar de tot el que 
afecti el nostre poble, i evidentment impulsarem la parti-
cipació ciutadana per recollir les propostes i inquietuds 
de la ciutadania. Farem del diàleg una de les nostres 

eines més importants. També volem donar les gràcies 
pel suport popular que hem rebut: veiem que l’esforç i 
idees de tot el nostre equip ha estat premiat. Esdevenir 
la principal força política del poble suposa assumir una 
gran responsabilitat, a l’alçada de la il·lusió que s’ha ge-
nerat amb el resultat de les eleccions. Més enllà de les 
evidents diferències de l’EINA amb el govern d’Alterna-
tiva i PDeCAT, volem agrair i reconèixer la seva gestió 
d’aquests darrers anys, en especial a Fèlix Alonso per la 
seva tasca de servei públic al capdavant de l’Ajunta-
ment durant els darrers 8 anys.

Ara l’EINA ens centrem en la configuració d’un go-
vern que pugui representar els anhels i idees d’una 

gran majoria social del poble. Volem assolir un bon 
acord de govern que esdevingui la base de la go-
vernança, de la responsabilitat, i de la garantia d’un 
bon govern els pròxims quatre anys. La creació d’una 
Regidoria d’Habitatge, impulsar la cultura popular o 
fer realitat l’esperat Centre de Dia seran una part im-
portant d’aquest acord. L’equip republicà format per 
l’Alba Muntadas, el Dani Franquès, la Gemma May-
mó, l’Àlex Cañas i jo mateix emprenem aquesta nova 
aventura amb tota la il·lusió i energia del món. Dedi-
carem tots els nostres esforços per fer d’Altafulla el 
poble que volem per viure. 871 gràcies per donar-nos 
aquesta meravellosa oportunitat! •

  fÒRuM 

la AVV de Brises del Mar lidera una protesta para la reapertura de la rotonda de la t-214
Desde la asociación de vecinos de Brises del Mar, denunciamos la situación de 
abandono que por parte de las autoridades (tanto municipales, autonómicas y es-
tatales) venimos sufriendo desde hace ya más de 20 años, en los que hemos visto 
como se han olvidado de nosotros en cuanto a la prestación de servicios tan bá-
sicos como una adecentada y segura entrada y salida a la urbanización, un servi-
cio de basuras eficiente, alumbrado público que no esté fallando, una limpieza de 
aceras, parcelas, parque infantil, depuradora, agua para consumo de una calidad 
mínima, un servicio de correos que no agrupe cartas por trimestre para su reparto… 
y todo ello con unos impuestos inversamente proporcionales a estos deficientes o 
nulos servicios. Todo esto, con la resignación de que un pequeño núcleo urbano 
tan alejado de la población, no pueda optar a servicios de educación, transporte, 
sanidad, que lo hacen inviable económicamente, pero con la llegada de la nueva 
super-rotonda de la T-214, que los señores de Fomento, con la complicidad de 
nuestro ayuntamiento, pusieron en marcha sin tan siquiera informar a ningún vecino, 
han hecho que esta resignación se convierta en indignación. Ya solo nos faltaba 
que nuestros políticos vendiesen nuestra seguridad, ¿a cambio de qué? Con nues-

tra seguridad no juega ningún político ni técnico de fomento. Por todo ello se han 
convocado protestas los próximos días 7, 14 y 21 de junio, consistentes en el corte 
de la rotonda de la T-124 desde las 18 hasta las 20 horas, convocatoria a la que se 
están uniendo un gran número de afectados de todo el Baix Gaià, en defensa del 
territorio que nos une y que se ha puesto a disposición de los intereses de Fomento, 
para beneficiar a empresas concesionarias. 

Todo ello con la complicidad de nuestros políticos locales, en los que ya no con-
fiamos. Nos estamos planteando la confección de un informe jurídico que evalúe las 
responsabilidades en los accidentes ocurridos en ese tramo y que sean atribuibles 
a la deficiencia en su ejecución, mala señalización, y que en el supuesto que cual-
quiera de nuestros vecinos sufriese mientras esté implantado, poder emprender 
acciones contra los responsables. Síguenos en Twitter @reobrintrotonda, y en Tele-
gram Reobriment Rotonda.

José Ángel Medina lópez 
President de l’Associació de Veïns de Brises de Mar

Hem tornat al Ple, el Psc!
El grup de la candidatura del PSC estàvem reunits al jardí del Faristol. Encara no 
sabíem que al cap d’unes hores brindaríem amb cava. Sense cap interventor ni 
apoderat la nostra única via d’informació provenia d’Altafulla Ràdio. Per patir encara 
més dels nervis, primer es fa el recompte de les Europees. Acabat el recompte de 
les Europees, i conegut el de les municipals al Teresa Manero, ens adonem que a 
les municipals tenim la meitat dels vots de les Europees: Ens envaeix el pessimisme 
perquè en el passat era la nostra millor taula; però ja tenim cinquanta-quatre vots: la 
meitat de fa quatre anys. Arriben els 60 vots de l’Hort de Pau, ens puja l’optimisme. 
I esclata l’alegria amb els 98 de la Portalada. Amb els 212 vots la Inma Morales serà 
la regidora socialista els propers quatre anys. Estem exultants! En plena celebració 
venen a compartir l’alegria la Natàlia i l’Olga dels Ara. Serem les novetats del Ple 
municipal d’Altafulla. La nit electoral ha tingut uns guanyadors indiscutibles: Eina, 
amb el 32% dels vots deixa a Alternativa a 226 vots; i més que dobla l’altra candi-
datura independentista Junts. 

L’endemà, analitzant els resultats d’altres llocs, potser que reconeguem que Alta-
fulla forma part de les tendències generals. Alternativa Altafulla s’afegeix a la llista de 
les alcaldies dels Comuns o de Podemos perdudes. Altafulla tenim un Ple amb unes 
quantes opcions de govern: amb la dimissió del Fèlix Alonso, AA renuncia, interpre-
tant els resultats. L’Héctor López Bofill aspira al Govern del bloc independentista i ens 
ha exclòs als socialistes de les seves negociacions. Eina ha de prendre una decisió 
transcendental: dividir el poble segons l’independentisme o incorporar el PSC i Ara; 
pactant un projecte de poble: a mobilitat, en la relació amb els clubs i entitats, a parti-
cipació, en la promoció del comerç i turisme, etc. El PSC ens hem presentat “sempre 
al servei del poble”. ¿Què millor dins del govern? El PSC vivim al pont de convivència 
entre catalans; no ens agraden les trinxeres. Com va dir la Meritxell Batet, en prendre 
possessió de la presidència del Congrés: “Ningú és el poble, tots som del poble”.

psC d’altafulla
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antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com

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

Gràcies Altafulla!
Ara Altafulla vol agrair tot el suport i l’escalf rebut per part de les veïnes i veïns d’Al-
tafulla en les primeres eleccions municipals a les quals han concorregut. Després 
d’uns mesos de gran activitat i una campanya electoral ben intensa, Ara Altafulla 
vol agrair el suport rebut per part de la ciutadania d’Altafulla. Han estat els primers 
comicis del grup i el suport que ha tingut Ara Altafulla ha estat clau per poder tirar 
endavant la campanya electoral. 

La rebuda del partit per part de la ciutadania ha fet que tots els seus membres 
s’hagin sentit amb més forces que mai per poder ser el que Altafulla necessita. Ara 

Altafulla va néixer amb l’objectiu de ser el canvi que la ciutadania d’aquest municipi 
demanava i la resposta que ha rebut ha estat incontestable. Des de l’organització 
del partit es vol agrair un cop més a veïnes i a veïns, a les amigues i als amics i a 
tots els col·laboradors d’Ara Altafulla, el suport rebut i recorden que el partit seguirà 
fent feina per a la ciutadania amb la mateixa empenta i energia que el primer dia.

ara altafulla

feminisme de portes endins
Després d’eternes setmanes de campanya i sense saber encara el resultat de les 
eleccions o qui ocuparà l’alcaldia, és interessant veure com s’ha tractat el tema 
del feminisme o polítiques de gènere durant aquest mandat i aquesta campanya: 
seguim la lògica de les grans promeses electorals i frases cèlebres sense qüesti-
onar el funcionament propi de les institucions com a agents perpetuadors de les 
desigualtats. 

Perquè parlar de feminisme i anar a l’arrel dels problemes també és parlar de 
les condicions laborals de les treballadores de l’Ajuntament, també és preguntar-se 
perquè voluntariats que tenen a veure amb el treball de cures com pot ser explicar 
contes a la biblioteca o repartir aliments a Caritas estan formats exclusivament per 

dones, mentre que espais de poder com les juntes de seguretat i de negocis són 
bàsicament reunions de senyors blancs amb corbata; és revisar rols de poder i 
lideratge excessivament personalistes i poc participatius; és posar els plens i les 
comissions sectorials en horaris que afavoreixin la conciliació familiar; i una llista 
interminable de comportaments a revisar. 

És posar llum a allò invisible i treure el focus del que tenim entès per “important”. 
Perquè el primer masclista que hem de combatre és el que portem dins, també a 
nivell col·lectiu, i això no s’arregla amb una foto amb un llaç lila en 8 de març. 

olga Muntadas

30 anys
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la sala de Plens queda petita en el 7è Memorial Manel chiva Royo

El Doctor en Filosofia per la UB i ca-
tedràtic d’Antropologia Social a la 
URV, Joan Prat, va protagonitzar la 

setena edició del Memorial Manel Chiva 
Royo, que promou el Centre d’Estudis 
Altafulla amb la col·laboració de la regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament d’Alta-
fulla. La sala de Plens va quedar petita 
el passat 1 de juny en l’acte que any 
rere any ret homenatge a la figura del 
científic altafullenc. 

Joan Prat va presentar la pluralitat 
de sistemes terapèutics existents per fer 
front a les malalties, més enllà de la me-
dicina tradicional, i d’entre totes, el xa-
manisme va centrar la seva intervenció. 
Tot i reconèixer que és un sistema que 
no pertany a la nostra cultura, va animar 

a conèixer altres formes alternatives de 
guarir les persones. Per la seva banda, el 
president del Centre d’Estudis Altafulla, 
Josep Magriñà, va insistit en la importàn-
cia de retre homenatge a persones com 
Manel Chiva, “sobretot en un context en 
què la societat posa en valor aspectes 
totalment frívols”. Va recordar que la 
seva vocació científica i de biòleg 
va néixer a Altafulla, i va qualificar de 
“motiu de goig” tornar a omplir la sala de 
Plens amb una proposta que combina 
“rigor i divulgació”. 

Una satisfacció que va compartir la 
regidora de Cultura en funcions, Montse 
Castellarnau. Sobre Manel Chiva, va par-
lar d’una persona molt estimada per la 
seva vinculació amb el municipi, i sobre 

les conferències que proposa cada any el 
Centre d’Estudis, en va destacar la varie-
tat, el caràcter planer, i uns temes “molt 
interessants i curiosos”. / Foto: E.V.

cAMPAnyA De MicRoMecenAtGe 
PeR A coMMeMoRAR el 70è 
AniVeRsARi De MARtí Royo
El Centre d’Estudis d’Altafulla comme-
mora aquest 2019 el 70è aniversari del 
ceramista altafullenc Martí Royo. L’enti-
tat fa mesos que treballa en la configu-
ració d’un programa que es presenta 
amb un ampli ventall d’activitats, el gruix 
més important de les quals tindrà lloc a 
l’estiu. El periple va començar amb un 
article extret de la biografia “Martí Royo. 
Ceramista i escultor”, de l’escriptora As-
sumpta Rosés, que es va donar d’alta a 
la Viquipèdia; i culminarà amb la cons-
titució de l’Arxiu Digital Martí Royo, 
que reunirà catàlegs i cartells, hemero-
teca, bibliografia, fotografies, i vídeos de 
l’artista.

La voluntat de tot plegat és recuperar 
la figura del que és considerat un dels 
millors ceramistes de Catalunya i de l’Es-
tat espanyol de finals del segle XX. Per 
Sant Jordi, l’entitat va presentar pública-
ment un imant de l’escultura del Pilar de 
8 que presideix la plaça del Pou, obra 
de Martí Royo; i aquestes darreres set-

manes ha presentat a les escoles de la 
vila el conte “Martí i el fang”, escrit per 
Anna Muntaner, il·lustrat pels artistes lo-
cals Isaac Muñoz, Laura Pijuan, Marcel 
Socias, Marta Balañà, Salvador Anton, i 
Sió Virgili, i amb fotografies d’Assumpta 
Rosés i J. Borrell. L’entitat ha obsequiat 
cadascun dels alumnes escolaritzats al 
municipi amb un exemplar.

Una altra de les propostes que el 
Centre d’Estudis té entre mans és un 
plànol carrerer d’Altafulla que inclogui 
la ubicació de l’obra de Martí Royo a la 
via pública. En aquest cas, la presenta-
ció tindrà lloc el 6 de juliol a les 19h, du-
rant la inauguració de l’exposició sobre 
l’artista, que s’ubicarà al Fòrum. L’acte 
de cloenda tindrà lloc el dia 18 de juliol, 
coincidint amb la data de la seva mort.

Per col·laborar-hi, el Centre d’Estudis 
planteja una campanya de micromece-
natge amb una aportació única de 10 €. 
Les persones interessades han de po-
sar-se en contacte amb l’entitat a través 
del telèfon 977650912, o mitjançant el 
correu electrònic cestudis@tinet.org. Cal 
anotar-hi el nom i cognoms i un telèfon de 
contacte. Aquells vilatans que col·laborin 
amb la iniciativa rebran un imant del Pilar 
de 8, el conte ‘Martí i el fang’, i un plànol 
de carrers. El seu nom també apareixerà 
en el programa de mà de l’exposició. •

El Club scrabble d’Altafulla fa un nou pas endavant  
i si l’any 2016 s’estrenava com a amfitrió d’una 

prova nacional, aquest 2019 acollirà el Campionat 
Màster Espanyol. serà la primera vegada que el mu-
nicipi aculli una competició d’aquestes característi-
ques, un fet pel qual des de l’organització es mostren 
molt satisfets. D’aquesta manera, Altafulla agafarà 
el relleu de valència d’una prova que se situa dins 
del “top ten”. A falta encara de confirmar les dates 
concretes del campionat, des de l’organització han 
avançat que es desenvoluparà en dues jornades al 
setembre.  

D’altra banda, una norantena de jugadors i juga-
dores van participar el passat 12 de maig en la Gran 

final del Xè campionat de scrabble escolar dels 
Països catalans, que es va celebrar al gimnàs de 
l’Institut d’Altafulla, amb la participació d’escoles 
de valència, Castelló, barcelona i Castelldefels, en-
tre d’altres. Martí Roé i Albert Ramírez, de l’IEs pere 
Calders de Cerdanyola, van ser els campions del 
certamen; seguits d’Elena Cheche i Mar simón, de 
l’IEs Álvaro Falomir d’Almassora, i Cèlia barahona i 
Mar Morató, de l’Escola sant Ferran de Castelldefe-
ls. Els alumnes de l’institut d’Altafulla, Joan bel-
monte i Xavier boada, van quedar en onzena posició 
guanyant dues de les tres partides; el biel i el Joan, i 
l’Adrià i l’oriana han guanyat una de les tres partides. 
/ Foto: A.J. • 

  Altafulla acollirà el campionat Màster espanyol de scrabble al setembre

la fundació Privada Girbau premia el projecte “Xarxa d’observadors del riu Gaià” de la sínia 

L’Associació Mediambiental La Sínia 
d’Altafulla ha estat la guanyadora de 

la 2a edició del Premi “Natura i Societat”. 
Es tracta d’un reconeixement que con-
cedeix la Fundació Privada Girbau i que 
reconeix iniciatives locals i ciutadanes en 
favor de la natura i de la seva conser-
vació. Amb aquesta iniciativa vol donar 
suport a aquelles entitats que treballen 
per la protecció i la millora del nostre 
patrimoni natural, des del compromís i 
la responsabilitat. Un molt bon exemple 
d’aquesta gestió sostenible és l’entitat 
altafullenca. És per això que la Fundació 
Privada Girbau ha escollit el seu projecte 
“Xarxa d’Observadors del riu Gaià”. 

La proposta ha estat seleccionada 
entre una cinquantena de treballs, i té 
per objectiu establir i implementar una 

xarxa d’observadors organitzada com 
a grup de voluntariat ambiental, a fi de 
vincular la ciutadania en la conservació 
de la biodiversitat del riu Gaià. Aquest 
grup seguirà uns criteris homogenis i 
se centrarà en espècies com ara el visó 
americà o la salamandra, així com en la 
fauna aquàtica exòtica i en la recerca de 
punts d’aigua per a amfibis. Per fer-ho 
possible, està previst realitzar formaci-
ons específiques, tant teòriques com 
pràctiques, guiades per especialistes.

Serà l’Associació Mediambiental La 
Sínia qui centralitzi i gestioni les dades 
trameses pels diferents grups d’obser-
vació, i qui estableixi ponts de transfe-
rència d’informació amb les administra-
cions i organismes competents. També 
es promouran trobades periòdiques amb 

les administracions per analitzar i avaluar 
les dades derivades de la xarxa d’obser-
vadors. La voluntat és “fer encara més 
extensiva l’acció que realitza l’entitat al 
territori”. El lliurament del guardó va tenir 
lloc a Vic, i La Sínia va rebre una dotació 

econòmica de 12.000 €, un diploma, i 
una escultura del ceramista Pep Madre-
nas. L’acte també va reconèixer amb un 
accèssit el projecte “Flueix” de l’Associ-
ació de Defensa i Estudi de la Fauna i 
Flora Autòctona (ADEFFA). • 
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Víctor navarro, màxim golejador català de la categoria benjamí

El jove futbolista altafullenc Víctor Na-
varro Colina s’ha convertit en el mà-
xim golejador de la categoria benja-

mí de tot Catalunya en marcar un total de 
132 gols en la present temporada. L’equip 
groc-i-negre ha quedat tercer en el grup 24 
de la Segona Divisió de benjamins, empa-
tat amb 65 punts amb el segon classificat, 
la Pobla de Mafumet, que s’ha classificat 
per davant gràcies al golaverage particular. 

El campió del grup ha estat un altre 
representant del Baix Gaià, la UE Crei-
xell. L’equip altafullenc, dirigit per Fran-
cesc Julià i Pedro Navarro, ha guanyat 
21 partits, ha empatat dos i n’ha perdut 
tres. Un dels factors que explica el gran 
rendiment de l’equip és l’encert de cara 
a la porteria contrària, amb un total de 
223 gols. / Foto: Jèssica Colomina.

RenoVAciÓ De RAúl tuDelA, A 
lA BAnquetA Del PRiMeR equiP

El CE Altafulla ha fet oficial la renovació 
de Raúl Tudela com a entrenador del 
primer equip per una temporada més. 
El club dona continuïtat al projecte que 
el tècnic altafullenc va engegar l’estiu 
passat i que ha portat l’equip a assolir 
la 5a plaça en el Grup 3 de 3a Catalana. 
L’objectiu de la pròxima temporada serà 
millorar la cinquena posició que s’ha 
aconseguit enguany, sense descartar 
la possibilitat de lluitar per l’ascens a 
segona catalana. Per aconseguir-ho, 
Raúl Tudela haurà de reforçar la planti-
lla amb alguns jugadors que permetin a 
l’equip fer un salt de qualitat, tot i que el 
nivell està molt alt. •

El CM Altafulla celebra el triomf del seu regatista pepe sánchez-Runde en el Cam-
pionat de Catalunya de patí de vela que va acollir el Club Marítim torredembarra el 

primer cap de setmana de juny. El regatista de sant Cugat del vallès va pujar al primer 
esgraó del podi de la 2a categoria per davant d’Armengol Llorenç (Club Mar i vent 
Canet) i Jorge Cirera (Club de Mar de sitges), segon i tercer, respectivament. 

L’entitat altafullenca també va estar representada en aquesta categoria per eva 
Pellise, una de les dues noies que van participar en la prova. pellise va aconseguir la 
medalla d’or signant una 20a posició molt meritòria tenint en compte el gran nivell de 
la competició. per la seva part, tomàs testor va aconseguir la medalla de bronze en 
la categoria Intersèries, en la qual va guanyar Alfredo bernat (CN El balís), mentre que 
Xavier i sergi Rovira (Cv platja Llarga) van fer segon. 

D’altra banda, Nico Forés va participar en el pWA World Cup que es va disputar a 
sant pere pescador (Alt Empordà). L’altafullenc va assolir la 44a posició d’un total de 
48 participants, però el més destacat va ser el premi que va rebre per part del president 
de la Federació Catalana de vela, Xavier torres, que el reconeix com una jove promesa 
de la modalitat. Més enllà de les competicions, el CM Altafulla segueix amb el projecte 
de vela escolar als centres educatius del municipi amb l’objectiu d’apropar el mar als 
més petits. •

  Pepe sánchez-Runde, campió de catalunya de Patí de Vela en 2a categoria a torredembarra

inscRiPcions oBeRtes PeR Al cAMPus D’estiu 2019 Del cB BAiX GAià
El Cb Altafulla i el bC torredembarra escalfen motors per al Campus d’Estiu 2019 
del Cb baix gaià, que se celebrarà a la pobla de Montornès, torredembarra i Altafu-
lla. s’hi realitzaran activitats tant diverses com piscina, psicomotricitat, excursions, 
jocs, treballs manuals, gimcanes, entre d’altres, i en especial atenció al bàsquet. La 
proposta a Altafulla se celebrarà de l’1 de juliol al 2 d’agost. Acollirà a infants de 
5 a 16 anys al pavelló Municipal d’Altafulla, i l’horari serà de 9 a 13:30h. El servei 
d’acollida de 8 a 9h, i en el cas d’Altafulla, fins a les 14h. El cost del Campus d’Estiu 
2019 és de 40 € per setmana i 15 € més si s’adhereix al servei d’acollida de 8 a 9 
del matí. El preu inclou cobertura d’accidents i assegurança. per a més informació, 
envieu un correu a basquetbaixgaia@gmail.com.

el ce AltAfullA oBRe inscRiPcions PeR Al 4t cAMPus De 
tecnificAciÓ AlBeRto Benito
Mentre s’està desenvolupant amb èxit de participació l’Altafulla summer trophy, el 
CE Altafulla ha obert les inscripcions del Campus de Tecnificació Alberto Benito, 
que compleix la 4a edició, i que se celebrarà de l’1 al 26 de juliol a l’Estadi Municipal 
Joan pijuan i en els altres espais on es desenvoluparan les activitats alternatives al 
futbol. Està destinat a nens i nenes de categoria Mini fins a Cadet (16 anys). L’horari 
serà de 9 a 14h, amb un servei d’acollida de 8 a 9h. Més enllà de les activitats fut-
bolístiques, els participants realitzaran una “Masterclass” de Futbol platja a càrrec 
del CFp torredembarra, visites a la piscina i el planeta Màgic, i rebran diferents 
obsequis. El preu del campus pels socis del club és de 60 €  per una setmana; 110 
€ per dues setmanes; 150 € per tres, i 180 € per les quatre. pels no socis, el preu 
és de 70, 120, 170 i 230, respectivament. per a més informació cal que envieu un 
correu a cealtafulla@gmail.com o adreçar-se al bar de l’estadi. •

  BreusGerard Ribé es classifica per al Campionat 
d’espanya sub18 de castelló

L’altafullenc Gerard Ribé competi-
rà amb els millors atletes estatals 

de la categoria sub18 en el Campionat 
d’Espanya que tindrà lloc a Castelló el 
22 de juny després d’assolir el 5è lloc 
en el Campionat de Catalunya que va 
tenir lloc a Palafrugell amb una marca 
de 9 minuts, 4 segons i 62 centèsimes. 
L’atleta de l’Agrupació Atlètica Catalu-
nya va remarcar que fer la mínima per 
disputar el campionat nacional era un 
dels grans reptes de la seva tempora-
da, sobretot perquè els 3.000 metres no 
són la seva especialitat. Més enllà de la 
posició classificatòria que pugui assolir, 
el seu objectiu és trencar la barrera dels 
9 minuts. Tot i això, assegura que és la 
prova que encara amb menys nervis de 
la temporada perquè “sents que és el 
premi a tota la feina que has fet fins ara”. 
D’altra banda, l’altafullenca Ona Alonso 
va aconseguir la medalla de bronze en 
el Campionat de Catalunya sub-18 en la 
prova dels 800 m. •



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 de Maig

temperatura màxima 27,2 °c dia 27 mitjana mensual temp. màx. 21,7 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 6 °c dia 5 mitjana mensual temp. mín. 10,6 °c

Pluja màxima 24 mm dia 24 total pluja recollida 42,5 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




