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L

es eleccions municipals a Altafulla eren obertes, i encara
més, amb l’augment de la sala de plens d’onze a tretze regidors. Amb tot, el resultat ha donat una clara victòria a la candidatura 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 resultats 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 nacional, 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 anunciar 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 regidors 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? •
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ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, 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

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
635 83 30 94
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns.

#26MAltafulla
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L’EINA-ERC s’imposa a
Altafulla i obté cinc regidors

L

es eleccions municipals han canviat de color el consistori altafullenc.
L’Esquerra Independentista d’Altafulla – 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’alcaldia, 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 municipal 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-

Meses: 7

da, caldrà veure amb qui governarà els
propers quatre anys, tenint en compte
que sumen majoria amb Junts per Altafulla (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 diferent 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. •

2019
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El Castell dels Montserrat es podrà visitar dos dies al mes

cord 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 Cultural, amb data de 7 de maig de 2019, en
què, després de consensuar-ho entre totes les parts, i donant compliment a la Llei
9/1993 sobre el patrimoni cultural català
que obliga a ser visitable un edifici declarat 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 assenyalat que s’ha intentat que l’obertura al
públic coincideixi amb les visites guiades 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 calendari establert. En cas de no ser possible,
la nova activitat es posaria en marxa al
mes de setembre.
La resolució també especifica l’establiment com a zona visitable l’àmbit conformat 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 primera, així com l’espai anomenat Pati dels
Tarongers, que ja és accessible al públic. •

Interior cedeix dues emissores de la xarxa d’emergències RESCAT a l’Ajuntament d’Altafulla

E

l Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 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 Voluntàries 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, Michael Preuss; el sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernández; l’enginyer municipal; un responsable 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,

L

sobretot, una bona cobertura urbana i rural. El Departament 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’Ajuntament 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 RESCAT en facin un ús correcte, i que, comuniquin directament 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. •

Instal·len tres fanals solars amb tecnologia LED a Brises

a Brigada Municipal de l’Ajuntament
d’Altafulla ha instal·lat tres fanals que
funcionen de forma autònoma amb energia solar i dotats amb tecnologia LED al
pont d’accés a la urbanització de Brises 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 lluminària solar que funciona de forma autònoma al 100%. Està dotada amb tecnologia LED d’alta potència que es conjuga
amb un sistema que s’abasteix de la llum
solar aconseguint un total estalvi energètic aprofitant-se d’una energia alternativa
com la llum solar. Una altra de les particularitats 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 lluminàries integren panell fotovoltaic, bateries
d’ió-liti d’alta capacitat, mòduls òptics
LED i controlador de càrrega. També

Breus
Període d’inscripcions
per al Casal Jove d’Estiu
que organitza el PIJ

inclouen un sensor d’infrarojos per augmentar 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 Punt d’Informació Juvenil d’Altafulla, servei municipal de la regidoria 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’altres. El preu és de 30 euros. Per a
més informació i inscripcions, cal
adreçar-se al PIJ, a l’Era de l’Esteve, carrer de les Bruixes, s/n, de
dilluns a divendres, de 17 a 19h; i
al correu electrònic:
pijaltafulla@gmail.com. •
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Turisme
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La Vil·la romana dels Munts amplia els horaris de cara a l’estiu

E

ls 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 econòmiques.
Per contemplar i explorar més sobre aquest jaciment, 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 Faustina. 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 procedeixen.
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

Breus
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’aigua 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 Tarragona, 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 direcció 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 jornada 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 funcionar 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 Torredembarra, 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 adreçar-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. •

de juliol, se celebra el cicle de teatre Escena Altafulla,
organitzat per l’Ajuntament d’Altafulla. •
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La platja d’Altafulla reedita la distinció de Bandera Blava

E

l municipi ha obtingut un any més aquesta distinció que atorguen l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (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 legislació, 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. •

Gràcies per haver-nos donat
l’oportunitat de governar Altafulla.
8 anys treballant
alternativaaltafulla
per
a tothom.
l’esquerra
municipalista - www.alt.cat
Fins aviat!

aa

ALTERNATIVA
ALTAFULLA
www.alt.cat

#ORGULLdALTAFULLA

Platges
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Vida social

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

Diada del Club Bàsquet Baix Gaià al Pavelló Municipal d’Altafulla. / Foto: Altafulla Bloc

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

Taller d’esmorzars saludables a càrrec de la farmacèutica Susana Domingo a la Portalada. /
Foto: Susana Domingo
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“Contes per viure en pau”, del cicle la “Primavera dels contes”, a la Biblioteca amb Imma Pujol.
/ Foto: Biblioteca

Curs de manipulació d’aliments, organitzat per ATECA i l’Ajuntament. / Foto: A.J.

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

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.
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Un 4d6 dels Castellers d’Altafulla en la Diada de Primavera a la plaça Martí
Royo. / Foto: Castellers d’Altafulla

Vida socal
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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’excepcionalitat que viu Catalunya i Espanya tingués tanta força com per
fer fora a un govern que tothom arreu del país havia posat com a exemple, el que demostra que la gestió no és suficient. No
és normal que a Catalunya la meitat de la gent consideri traïdor a l’altra meitat, i encara menys, que més
de la meitat pensi que els que intenten posar pau siguin 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 moment, 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 dades. Processisme a banda, en fer autocrítica he de reconèixer 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 manipulada 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 aquesta 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’haver 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 tenir 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 donar-nos la seva confiança votant a l’EINA-ERC i fent-nos guanyar les eleccions 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 participació 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 generat amb el resultat de les eleccions. Més enllà de les
evidents diferències de l’EINA amb el govern d’Alternativa 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’Ajuntament durant els darrers 8 anys.
Ara l’EINA ens centrem en la configuració d’un govern 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 governança, 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 important d’aquest acord. L’equip republicà format per
l’Alba Muntadas, el Dani Franquès, la Gemma Maymó, l’Àlex Cañas i jo mateix emprenem aquesta nova
aventura amb tota la il·lusió i energia del món. Dedicarem 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 estatales) 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 básicos como una adecentada y segura entrada y salida a la urbanización, un servicio 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 confiamos. 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 cualquiera de nuestros vecinos sufriese mientras esté implantado, poder emprender
acciones contra los responsables. Síguenos en Twitter @reobrintrotonda, y en Telegram 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 candidatura independentista Junts.

L’endemà, analitzant els resultats d’altres llocs, potser que reconeguem que Altafulla 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, interpretant 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 participació, 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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Gràcies Altafulla!
Ara Altafulla vol agrair tot el suport i l’escalf rebut per part de les veïnes i veïns d’Altafulla 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 qüestionar 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

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

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

30 anys

Entitats
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La sala de Plens queda petita en el 7è Memorial Manel Chiva Royo
les conferències que proposa cada any el
Centre d’Estudis, en va destacar la varietat, el caràcter planer, i uns temes “molt
interessants i curiosos”. / Foto: E.V.

E

l Doctor en Filosofia per la UB i catedràtic 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 regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla. 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 medicina tradicional, i d’entre totes, el xamanisme 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 importància 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 parlar d’una persona molt estimada per la
seva vinculació amb el municipi, i sobre

Campanya de micromecenatge
per A commemorar el 70è
aniversari de Martí Royo
El Centre d’Estudis d’Altafulla commemora aquest 2019 el 70è aniversari del
ceramista altafullenc Martí Royo. L’entitat fa mesos que treballa en la configuració 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 Assumpta Rosés, que es va donar d’alta a
la Viquipèdia; i culminarà amb la constitució de l’Arxiu Digital Martí Royo,
que reunirà catàlegs i cartells, hemeroteca, 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’Estat espanyol de finals del segle XX. Per
Sant Jordi, l’entitat va presentar públicament 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 locals 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 presentació tindrà lloc el 6 de juliol a les 19h, durant 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 micromecenatge amb una aportació única de 10 €.
Les persones interessades han de posar-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. •

Altafulla acollirà el Campionat Màster Espanyol de Scrabble al setembre

E

l 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 municipi aculli una competició d’aquestes característiques, 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 jugadores van participar el passat 12 de maig en la Gran

L’

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, entre 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 Castelldefels. Els alumnes de l’Institut d’Altafulla, Joan Belmonte 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. •

La Fundació Privada Girbau premia el projecte “Xarxa d’Observadors del riu Gaià” de La Sínia

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 concedeix la Fundació Privada Girbau i que
reconeix iniciatives locals i ciutadanes en
favor de la natura i de la seva conservació. 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 formacions 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’observació, i qui estableixi ponts de transferència d’informació amb les administracions i organismes competents. També
es promouran trobades periòdiques amb

les administracions per analitzar i avaluar
les dades derivades de la xarxa d’observadors. 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 Madrenas. L’acte també va reconèixer amb un
accèssit el projecte “Flueix” de l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i
Flora Autòctona (ADEFFA). •
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Víctor Navarro, màxim golejador català de la categoria benjamí

E

l jove futbolista altafullenc Víctor Navarro Colina s’ha convertit en el màxim golejador de la categoria benjamí 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, empatat 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 Creixell. L’equip altafullenc, dirigit per Francesc 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 plantilla amb alguns jugadors que permetin a
l’equip fer un salt de qualitat, tot i que el
nivell està molt alt. •

Pepe Sánchez-Runde, campió de Catalunya de Patí de Vela en 2a categoria a Torredembarra

E

l CM Altafulla celebra el triomf del seu regatista Pepe Sánchez-Runde en el Campionat 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. •

Gerard Ribé es classifica per al Campionat
d’Espanya sub18 de Castelló

L’

altafullenc Gerard Ribé competirà 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 Catalunya va remarcar que fer la mínima per
disputar el campionat nacional era un
dels grans reptes de la seva temporada, 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. •

Breus
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 Altafulla. 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 futbolístiques, 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. •

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

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

977 65 10 85

Servei de transport per a la gent gran

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ANADA
10,25

Carrer dels Munts

ESCOLA ROQUISSAR

977 65 19 69

10,35

Mirador dels Munts

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

10,45

Carrer de Santa Marta

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,00

Carrer de les Esplanes

11,10

Carrer de la Bassa

Esplai de la Gent Gran
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

11,25

Eroski

Centre d’Estudis d’Altafulla
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

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
CÀRITAS PARROQUIAL

977 65 15 89
648 14 57 56
629 55 79 45

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05

Carrer de Santa Marta

13,15

Mirador dels Munts

13,25

Carrer dels Munts

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Re g id o ria d ’Acció So cial i Ciu tad an ia )

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a dijous:
Dissabte:
Diumenge:

• Parades a Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla
Vella, Balcó, Miracle, Beneficència, Via Augusta, Tuset, Arrabassada,
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Mas Rabassa,
El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barbera, Blauet, Esquirol,
Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit, Aiguamolls del Gaià i Ferran

Pl. Imperial
Tàrraco

Aiguamolls
del Gaià

6:20
7:23
8:15
8:55
9:35
10:15
10:55
11:35
12:15
12:55
13:35
14:15
14:55
15:35
16:15
16:55
17:35
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

6:48
7:55
8:47
9:28
10:09
10:49
11:28
12:08
12:50
13:30
14:10
14:50
15:30
16:10
16:50
17:30
18:10
18:50
19:30
20:09
20:48
21:28
22:05

De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
De 10 a 13 h

8:49
10:49
12:30
13:51
15:26
17:11
18:44
20:36
22:05

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

8:04
9:54
11:35
13:02
14:36
16:21
17:53
19:44
21:21
22:52

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:50
10:46
12:27
13:48
15:23
17:08
18:41
20:33
22:03

Altf/Tgn
7.00
7.23
7.31
8.34
9.01
10.02
10.30
10.58
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.58
16.11
16.31
17.00
18.00
18.31
18.59
19.29
20.05
20.26
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

Altf/Bcn
6.02
7.06
7.29
7.57
8.08
9.35
10.29
11.33
12.27
12.33
13.34
14.35
15.03
15.25
16.37
17.06
17.37
18.34
19.07
20.06
20.37
21.05
21.47
21:49

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 977 64 58 19

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

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
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

7:38
8:20
8:46
9:39
10:18
10:59
11:38
12:20
12:58
13:39
14:18
14:59
15:38
16:19
16:58
17:39
18:18
18:59
19:38
20:19
20:58
21:38
22:17

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

AUTOCARS

Horaris:

7:04
7:44
8:10
9:04
9:43
10:24
11:03
11:45
12:23
13:04
13:43
14:24
15:03
15:44
16:23
17:04
17:43
18:24
19:03
19:44
20:24
21:05
21:45

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 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

Contenidors de piles
Podeu dipositar les piles als contenidors situats a l’Ajuntament,
Llibreria Regal i Paper, Estanc
Pijuan, Forn Martí Ronda, Forn
Martí Llevant i Electrodomèstics
Quixalos

Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Pl. Imperial
Tàrraco

8:05
9:55
11:35
13:02
14:37
16:22
17:55
19:47
21:18
22:48

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Aiguamolls
del Gaià

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

Tarragona
Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal 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

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

v

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

AUTOBUSOS

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:20
7:40
7:55
8:20
8:40
9:00
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
12:40
13:15
13:40
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

Altf
6:24
7:11
7:26
7:46
8:01
8:26
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
12:46
13:21
13:46
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:21
20:21
21:51

Tgn
6:40
7:30
7:40
8:05
8:20
8:45
9:05
9:25
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:40
13:05
13:40
14:05
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:40
20:40
22:10

Tgn
6:45
7:35
8:30
9:45
10:15
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:20
16:20
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:25

Trdb
8:20
9:30
11:40
13:45
16:10
17:10
17:55
18:55
19:55
20:55
Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

Altf
7:05
7:55
8:50
10:05
10:35
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:40
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:35
22:45

Trdb
7:10
8:00
8:55
10:10
10:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:35
14:45
15:10
15:35
15:45
16:45
17:50
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:40
22:50

Altf
8:23
9:33
11:43
13:48
16:13
17:13
17:58
18:58
19:58
20:58

Tgn
8:47
9:57
12:07
14:12
16:37
17:37
18:22
19:22
20:22
21:22

Tgn
9:00
10:30
12:40
14:30
17:00
18:00
18:45
19:45
21:00
21:35

Altf
9:24
10:54
13:04
14:54
17:24
18:24
19:09
20:09
21:24
21:59

Trdb
9:30
11:00
13:10
15:00
17:30
18:30
19:15
20:15
21:30
22:05

Altf
9:01
10:36
12:06
16:16
17:26
18:51
20:21

Tgn
9:22
10:57
12:27
16:37
17:47
19:12
20:42

Tgn
10:00
11:30
13:00
16:50
18:00
19:30
21:00

Altf
10:24
11:54
13:24
17:14
18:24
19:54
21:24

Trdb
10:30
12:00
13:30
17:20
18:30
20:00
21:30

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous

De dilluns a divendres

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA / HORT DE LA SÍNIA (Tamarit) Dades del mes de MAIG
Temperatura màxima

27,2 °C

dia 27

Mitjana mensual temp. màx.

21,7 °C

Temperatura mínima

6 °C

dia 5

Mitjana mensual temp. mín.

10,6 °C

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

Pluja màxima

24 mm

dia 24

Total pluja recollida

42,5 mm

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

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

