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 què espera altafulla d’aquest 2020?  

Altafulla ha encetat el 2020 amb l’aprovació d’un pressu-
post municipal d’uns vuit milions d’euros on la recollida 

de la brossa s’emporta una porció important del pastís i les in-
versions es queden en poc més de 160.000 euros. D’aquests 
últims, uns cent mil aniran destinats a acabar les obres del 
casal la Violeta, i d’altres, a la inversió de la millora del llegat 
romà a Altafulla, concretament, a una de les cinc fases d’exe-
cució previstes en el pla director de les Termes de Mar. Més 
enllà d’això, comencem un nou any amb importants obres 
inaugurades com el gimnàs de l’escola la Portalada, inici-
at i acabat amb diferents representants polítics, tots ells de 
diferents colors, però amb un únic objectiu: fer realitat una 
demanda històrica d’un centre educatiu que, mirat amb pers-
pectiva després de 25 anys, ja va costar també construir-lo. 
També veurem en aquest nou any que iniciem els resultats 
d’un estudi ambiental per a la conservació de la sorra a la 
platja d’Altafulla liderat per un dels experts més prestigiosos 
del món en aquest àmbit, Xisco Roig. De moment, sembla 
que sense intervenció humana, hagi recuperat part de la sorra 
que les llevantades es van emportar.

També caldrà veure els primers passos cap a la construcció 
d’un Centre de Dia al municipi, una altra de les demandes his-
tòriques de la vila i que genera més consens entre els diferents 
grups. Tot apunta que al llarg del 2020 podria redactar-se el 
projecte i començar a executar-lo al 2021. També aquest 2020 
podrem veure el nou funcionament de la recollida d’escombrari-
es, prescindint dels actuals contenidors soterrats on, recordem, 
va situar Altafulla com a vila pionera en aquest tipus de recollida, 
al mateix temps, que també va ser criticada. En l’àmbit esportiu, 
viurem si el CE Altafulla és capaç de culminar la campanya mag-
nífica que està fent a 3a Catalana, i si aconsegueix l’ascens a 2a 
(per demanar que no quedi). En l’àmbit polític, tornarà a ser un 
any mogut després de la decisió de la Junta Electoral Central de 
manllevar de les actes de diputat al president Quim Torra i d’eu-
roparlamentari al vicepresident Oriol Junqueras. Les tres entitats 
municipalistes (ACM, FMC i AMI) ja han condemnat aquesta de-
cisió i han començat a treballar per coordinar una resposta uni-
tària conjunta i àmplia contra aquest nou atac a la democràcia i 
a les institucions catalanes. De moment, tenen previst presentar 
una moció conjunta perquè s’aprovi en els plens dels consells 
comarcals i els ajuntaments catalans. •

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

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

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises 
del Mar.

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

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat
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El ple de l’ajuntament d’altafulla 
va aprovar el passat 9 de desem-
bre el pressupost General per a 

l’any 2020 que consolida una xifra de 
8.047.445,45 €. va tirar endavant amb 
els vots favorables dels tres grups que 
formen l’equip de govern, l’esquer-
ra independentista d’altafulla (l’ei-
na-erC), el partit dels Socialistes de 
Catalunya (pSC) i ara altafulla. S’hi van 
abstenir els quatre regidors d’alternati-
va altafulla (aa), i els dos representants 
de Junts per altafulla. 

el regidor d’Hisenda, dani Fran-
quès, va destacar la concreció de les 
partides pressupostàries amb la finali-
tat de garantir “la transparència en els 
comptes públics i deixar clar en què 

s’invertiran els diners”. la xifra total 
s’incrementa en uns 300.000 € arran 
de l’entrada en vigor del nou contracte 
de la recollida d’escombraries, servei 
mancomunat amb el Consell Comar-
cal del tarragonès i que s’eleva als 
1.086.000 €, i que ha obligat a modifi-
car altres partides.

una altra de les novetats del pres-
supost és la recuperació de la partida 
destinada a la participació Ciuta-
dana, que estarà dotada inicialment 
amb 5.000 €, que es destinaran es-
pecialment en posar en marxa “una 
aplicació que garanteixi l’absoluta 
participació dels veïns i veïnes en el 
dia a dia de la governança”, va deta-
llar Franquès. 

pel que fa al capítol d’inversions, 
l’ajuntament d’altafulla comptarà pel 
2020 amb una partida de 163.945,20 
€, la major part de la qual anirà des-
tinada a l’acabament de les obres de 
la violeta amb una xifra de 103.000 €. 
aquestes inversions es finançaran amb 
els propis ingressos corrents del con-
sistori, sense dependre de finançament 
extern. 

Cal recordar que l’ajuntament d’al-
tafulla es troba en deute zero, cosa 
que li permetria recórrer al finançament 
extern en cas que fos necessari tirar 
endavant alguna inversió com és el cas 
del futur Centre de dia. quant al pres-
supost d’ingressos, els impostos direc-
tes com l’iBi segueixen tenint un pes 

important assolint la xifra de 4.123.425 
€, molt per damunt de la taxa d’escom-
braries que se situa en els 800.000 € de 
recaptació. 

pel que fa a les despeses, el capítol 
1 de personal és el que representa més 
percentatge en el pressupost amb una 
xifra que s’eleva als 3.992.212,70 €, 
mentre que el capítol 2 de proveïdors 
se situa en els 3.508.991,16 €.

la recollida de la brossa (1.086.000 
€), l’enllumenat públic (271.000 €), 
l’àrea d’educació (222.000 €), la pro-
moció cultural (129.000 €), les fes-
tes (117.000 €) i la promoció turística 
(100.000 €) són les partides del pres-
supost on més diners públics s’inver-
tiran aquest 2020. •

el pressupost Municipal per aquest 2020 serà de 8 milions d’euros
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El gimnàs de l’escola la Portalada 
d’Altafulla ja és una realitat. El nou 
equipament va obrir les seves 

portes el passat 16 de desembre en 
un acte d’inauguració que moltíssimes 
famílies del municipi no es van voler 
perdre. L’estrena va començar amb els 
parlaments dels coalcaldes, Jordi Mo-
linera i Alba Muntadas, i de la directora 
del centre, Cristina González, qui es van 
encarregar de presentar i documentar 
el projecte davant l’atenta mirada del 
professorat, mares, pares, alumnes i 
exalumnes. Entre els exalumnes els 
mateixos coalcaldes, que van recordar 
breument el seu pas per la Portalada, 
“gaudint de la sala de psicomotricitat 
que ens semblava immensa i avui ob-
soleta, per sentir-nos admirats davant 
d’aquest pavelló”.

El coalcalde, Jordi Molinera, va dei-
xar clar que ha estat un “projecte de 
poble i de consens, que ha estat pos-
sible gràcies a quatre regidors d’Edu-
cació —dos de L’EINA, un d’AA, i un 
del PdeCat—, i que, per tant, és mèrit 
de tots i totes”. Pel batlle, fer realitat 
aquest projecte ha de ser “un reflex del 
que ha de ser una bona governança pel 
poble”.

En aquesta línia s’hi va referir l’ac-
tual regidora d’Educació, Gemma May-

mó, qui va insistir que “no és mèrit del 
moment, sinó del treball d’aquests dar-
rers anys”. Va reiterar la “necessitat” 
d’un equipament que dóna resposta 
a una demanda històrica del municipi. 
D’aquesta urgència també en va parlar 
el coalcalde, qui va destacar que “allà on 
no pugui arribar la Generalitat, hi ha d’ar-
ribar l’Ajuntament”. 

El consistori ha dedicat part dels seus 

recursos a finançar un equipament que, 
segons va avançar Molinera, serà “d’ús 
gairebé exclusiu pel centre” amb la 
voluntat de “mantenir-lo en bon estat de 
conservació durant més anys”. 

Les màquines hi van començar a 
treballar el passat mes d’abril de la mà 
de l’empresa adjudicatària, Edificacions 
i Urbanitzacions Vendrell SL, amb un 
pressupost de prop de 600.000 €. El 

projecte, redactat pel despatx Esparó 
Arquitecte, compta, a banda de la sala 
pel gimnàs, d’un escenari, dos magat-
zems, un vestíbul, un vestidor i un bany 
per als monitors, vestidors i banys per 
als homes i les dones, dutxes, i un bany 
adaptat per a les persones amb mobili-
tat reduïda. La superfície total construïda 
és de 407,53 m2; i la superfície útil, de 
366,42 m2. / Fotos: M.P. / X.D. •

Altafulla estrena el nou gimnàs de l’escola la portalada

eL pIJ oMpLe totes Les pLACes DIspoNIBLes 
per A L’esquIADA JoVe 2020
l’esquiada Jove esdevé una de les activitats estrella 
de l’agenda dels punts d’informació Juvenil (piJ) de la 
Zona traC. altafulla ja ha esgotat les places per parti-
cipar en la nova edició de la sortida. a falta encara de 
gairebé un mes per tancar el període per apuntar-s’hi, 
el municipi ja ha omplert les tretze inscripcions que té 
disponibles, i ha deixat en llista d’espera més d’una 
vintena de joves. malgrat aquesta elevada demanda, 
des de l’organització no es contempla la possibilitat de 
convocar una segona edició per aquest 2020. així ho 
van decidir fa dos anys els responsables de joventut 
de les diferents poblacions implicades en el projecte 
propera parada. la sortida se celebrarà els dies 14, 15 
i 16 de febrer a l’estació vallnord d’andorra. va adre-

çada a majors de 14 anys i el preu per persona és de 
140 euros. inclou el transport, el forfait per a dos dies, 
l’assegurança i l’allotjament a mitja pensió a l’Hotel 
panorama de 4 estrelles.

INstAL·LArAN uNA MàquINA expeNeDorA De 
BItLLets A L’estACIÓ De treN
l’estació de tren altafulla-tamarit disposarà d’un nou 
canal d’adquisició de bitllets. renfe hi instal·larà una 
màquina d’auto-venda, que comptarà amb personal 
auxiliar itinerant per tal de donar suport tècnic en cas 
de necessitat. una molt bona notícia pels prop de 60 
usuaris que diàriament fan ús del servei al municipi, i 
que, fins a dia d’avui, no disposen de cap dispensa-
dor. una altra de les millores que preveu l’operadora al 
municipi és l’adquisició de bitllets dels serveis d’ave, 

avant i llarga distància, que en aquest cas es podran 
comprar a l’oficina de Correus, gràcies a un conveni de 
col·laboració establert entre ambdues parts. els bitllets 
dels serveis regionals de rodalies de Catalunya tam-
bé es podran adquirir a l’interior del tren, mitjançant el 
personal d’intervenció.

reuNIÓ De CArNAVAL eL DILLuNs 20 De geNer
la regidoria de Festes de l’ajuntament d’altafulla fa 
una crida per a la ciutadania interessada en participar 
de les festes de Sa majestat Carnestoltes. tothom qui 
vulgui participar en el Carnaval d’altafulla 2020, ja sigui 
amb carrosses o comparses, amb un grup mínim de 15 
persones, que assisteixi a la reunió que se celebrarà el 
dilluns 20 de gener a les 19 hores a la sala de plens de 
l’ajuntament d’altafulla. • 

 Breus
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antecSystems
serveis informàtics

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

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

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

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com

Alguns joves de la Zona TRAC han 
aprofitat les vacances de Nadal 
per realitzar el curs de Monitor Es-

portiu que organitzen els Ajuntaments de 
Torredembarra, Roda de Berà, la Riera 
de Gaià, Creixell i Altafulla (TRAC), junta-
ment amb el Consell Comarcal i el Con-
sell Esportiu del Tarragonès. La proposta 
forma part del projecte de dinamització 
compartit “propera parada”.

El curs consta de quatre blocs i un 
període de pràctiques, que un cop re-
alitzats donen accés al Registre Oficial 
de Professionals de l’Esport de Catalu-
nya (ROPEC), que és la titulació que es 
demana per treballar com a titulats als 
Casals i Campus Esportius de Catalunya 
i com a monitors d’activitats poliesporti-
ves extraescolars dirigides a menors de 
18 anys.

Per obtenir el títol, és imprescindible 
que els joves hagin superat o convalidat 
les següents accions formatives: Bloc 

comú CIATE (15 hores); el Bloc especí-
fic de CIATE en joc i esport (35 hores),; 
Bloc específic de gestió de petites enti-
tats esportives (35 hores); Curs de pro-
cediments de tècniques i recursos de 
primers auxilis (15 hores); i el període de 
pràctiques (150 hores) o certificat d’ex-
periència equivalent. 

La jornada inaugural va tenir lloc el 
passat 19 de desembre al Centre d’en-
titats d’Altafulla, i va comptar amb el 
coalcalde d’Altafulla i regidor de Joven-
tut, Jordi Molinera; el regidor d’Esport i 
vocal de la comissió directiva del Consell 
Esportiu, Àlex Cañas; la vicepresidenta 
del Consell Comarcal i regidora a Alta-
fulla, Marisa Méndez-Vigo, i el conseller 
comarcal de Joventut, Mario Téllez. El 
curs rep el suport de la Direcció General 
de Joventut del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya, i ha comptat amb una 
subvenció de 60 euros per alumne. •

Curs de monitor esportiu per a joves de la zona trAC



 Plaça del Pou / núm. 205 / gener 2020Patrimoni6

La Direcció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Ca-
talunya destinarà 700.000 € per a 

la millora de la coberta del criptopòrtic 
de la vil·la romana dels Munts d’Altafu-
lla. L’actuació consistirà en la instal·lació 
d’una coberta més àmplia i més alta 
per deixar respirar el jaciment i prote-
gir-lo de les inclemències del temps. Se-
gons va remarcar el coalcalde d’Altafulla, 
Jordi Molinera, les obres de la coberta es 
licitaran durant el 2020 i es començaran 
a executar a finals d’any. Això és el que li 
va traslladar la mateixa direcció del Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(MNAT).

Molinera va presentar la millora com 
“un projecte de molta envergadura i d’un 
pressupost important en què l’Ajunta-
ment no hi pren part”, ja que la titulari-
tat de la vil·la depèn del MNAT. Aquesta 
obra es desenvoluparà coincidint amb 
el 20è aniversari de la declaració de 
tàrraco com a patrimoni Mundial de la 
Humanitat per la Unesco. 

CurA DeL pAtrIMoNI roMà 
D’ALtAfuLLA
Una de les voluntats per aquest mandat 
del nou executiu local és tenir cura del 
patrimoni romà de la vila. En destaquen 
les termes de mar, a la zona del Fortí, on 
hi ha projectada una intervenció pressu-
postada per l’Ajuntament d’Altafulla en 
300.000 € i en què el consistori busca 

complicitats amb altres administracions 
per finançar les actuacions previstes en 
cinc fases d’execució. 

El primer pas, ja anunciat, serà ga-
rantir l’accessibilitat fins al mateix amb 

una passarel·la que s’espera poder 
construir durant aquest 2020 amb una 
inversió de 50.000 € provinents del pre-
sumible romanent positiu del consistori. 
Seria la primera fase d’un projecte de 

museïtzació que inclourà també un estu-
di arqueològic del jaciment i la construc-
ció d’un voladís al voltant de les restes 
per garantir al mateix temps la visió del 
jaciment. • 

Inversions per a la millora de la vil·la romana dels Munts

a finals del mes de novembre, la plat-
ja d’altafulla va encetar el camí per 

a una gestió més sostenible i natural 
amb l’inici de l’estudi que la regidoria de 
medi ambient va encarregar a la con-
sultoria ambiental qu4tre. Xisco roig, 
Doctor en Geografia i Geologia, especi-
alitzat en geomorfologia litoral a la uni-
versitat d’utrecht, als països Baixos, 
és el responsable d’aquesta anàlisi. en 
declaracions a altafulla ràdio va reco-

nèixer que “la platja ha de ser un recurs 
turístic, però no per això l’hem de tractar 
de forma regida. l’objectiu és trobar un 
equilibri, que a hores d’ara està trencat”. 

la d’altafulla “no és una platja na-
tural”, va remarcar Xisco roig. un dels 
problemes més greus que pateix són els 
impactes temporals, fet que es produeix 
perquè “no té mecanismes de defensa” i 
que es repeteix diverses vegades a l’any. 
les solucions impliquen fer una diagnosi 

separant la platja per sectors, on caldrà 
aplicar mesures de gestió morfològiques 
i de serveis diferents. aquests sectors 
són els de la zona del Fortí, tot el tram 
que correspon a Botigues de mar, i l’es-
pai que va del punt on acaba el passeig 
fins el terme municipal de Tarragona.

la voluntat del consistori és que la 
platja d’altafulla no es converteixi en un 
producte com succeeix en altres indrets 
de la Costa daurada i trobar un sistema 

natural que s’assembli al que hi ha a la 
zona de tarragona, com ha manifestat 
en més d’una ocasió la coalcaldessa 
i responsable de medi ambient, alba 
muntadas. 

L’estudi finalitzarà entre els mesos 
de febrer i març. llavors la consultoria 
ambiental qu4tre i la regidoria de medi 
ambient realitzaran una presentació 
amb les conclusions i les propostes per 
fer-la més natural i sostenible, i que Xis-
co roig pretén acompanyar d’una visita 
guiada per a les persones que els inte-
ressi com funciona un sistema de platja 
envers un altre. 

Xisco roig ha elaborat estudis com 
a consultor ambiental liberal en planifi-
cació, ordenació de recursos naturals, 
gestió litoral i turisme sostenible per a 
diferents administracions públiques. Ha 
estat el director del servei de gestió li-
toral de menorca, de la reserva de Bi-
osfera, i ha realitzat programes i plans 
de gestió litoral de platges i dunes en 
parcs naturals de Balears i Catalunya i 
d’amèrica Central, així com la redacció 
de criteris de gestió per a ajuntaments 
del litoral. Ha publicat articles en re-
vistes nacionals i internacionals sobre 
processos geomorfològics i de gestió 
litoral, basada en criteris geoambientals 
i socials. • 

 xisco roig: “L’objectiu per a la platja és trobar un equilibri que a hores d’ara està trencat”
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Altafulla ha viscut un ampli programa d’activitats de Nadal i reis
d’entre les novetats, cal destacar l’anada a buscar el tió a la muntanya de Sant antoni, la instal·lació de punts de so i llum en el recorregut de Ses majestats els 
reis d’orient i l’entrega de lots especials per als adults a la plaça del pou, i el lliurament de regals a l’església de Sant martí com s’havia fet antigament a la vila. 
Francesc tribaldo i Josep manchó van repetir premis en el Concurs de pessebres, i el primer Bany de l’any, organitzat pels atletes i l’ajuntament, i el parc de nadal, 
van tornar a ser un èxit de participació. / Fotos: a.J. / C.G. / e.v. / ajuntament.
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Any nou, pressupost nou
alba muntadas olivé # l’esquerra independentista d’altafulla - esquerra republicana de Catalunya - l’eina-erC

Comencem l’any i amb el nou any 
entren en vigor el primer pressupost 
del nou govern republicà i del canvi. 
Un pressupost aprovat el darrer 9 de 
desembre i que presenta una novetat 
important i és que qualsevol que els 

consulti podrà veure clarament a quins projectes es 
destinen les partides adjudicades a cada regidoria. 
D’aquesta manera presentem un pressupost més 
transparent, eliminant al màxim aquelles partides poc 
clares definides com a “treballs a realitzar per altres 
empreses”. A més a més aquest pressupost aposta 
també per la participació ciutadana, i és que per pri-

mera vegada existeix una partida destinada específi-
cament a tal efecte i que servirà per començar a posar 
en marxa un portal web a través del qual la ciutadania 
podrà participar en diversos projectes engegats des 
de l’ajuntament.

I el primer projecte que aquest govern proposa per a 
participació ciutadana és el nostre Pla d’Acció Municipal 
(PAM), que vam donar a conèixer en audiència pública el 
passat 7 de desembre i que properament podreu trobar 
a la web de l’ajuntament per fer-hi les vostres esmenes. 
Per altra banda el pressupost és molt ajustat i no deixa 
gaire lloc per a inversions. Les inversions per aquest pri-
mer any de mandat, com la reorganització del centre de 

salut per a poder disposar de mig metge més, es pres-
supostaran quan es tanqui definitivament l’exercici 2019 
i sapiguem el romanent de tresoreria. 

Des de l’EINA us volem desitjar un bon any 2020 en 
què es facin realitat tots els vostres projectes, així com 
nosaltres anem fent realitat els nostres projectes per Al-
tafulla des del govern del poble. Un d’aquests projectes 
que es comença a materialitzar és el pla per a la gestió 
sostenible de la platja que, gràcies a l’estudi realitzat 
aquest final d’any, podrà començar a dur-se a terme 
aquest 2020. Aquest estudi es presentarà en audiència 
pública cap al febrer-març, us animem a tots i totes a 
estar atents a la convocatòria!. Bon any 2020! •

2020, any de mobilitat i comptes sanejats
Francesc Farré Camps # alternativa altafulla - aa

Aquest 2020 tindrem la possibilitat 
d’invertir més que mai. La bona gestió 
econòmica de l’anterior govern durant 
els darrers vuit anys, fa que siguem el 
municipi de més de 5.000 habitants 
més sanejat del Camp de Tarragona. 

Mai s’havien aprovat a Altafulla uns pressupostos sense 
deute però també fa anys que no es preveien unes in-
versions tan baixes i que, a més a més, el 62% es des-
tinen exclusivament a pagar les reformes de la Violeta. 
L’any anterior, tot i fer front a la liquidació dels 254.000 
€ del deute històric pendent, vàrem fer el doble d’inver-
sions d’aquest any amb actuacions a la via pública i 
l’enllumenat, dos capítols que han disminuït en els nous 

pressupostos. El nou govern no ha hagut de destinar 
cap euro a pagar deute i deixa per la Primavera la deci-
sió de què vol fer amb la liquidació definitiva i el roma-
nent. 

No veiem però unes perspectives clares, tenen una 
infraestructura totalment acabada des de fa dos me-
sos, la Violeta, que diuen no obrirà fins al proper Sant 
Martí, potser necessiten temps per fer la placa, com la 
del gimnàs de la Portalada, que figuren els seus noms, 
malgrat no haver-lo fet ni haver votat en el seu dia els 
pressupostos que incloïen aquest projecte com tam-
bé els de la Biblioteca o la Violeta. Tampoc, diuen, que 
aprofitaran la forta inversió del govern de Pedro Sánc-
hez per l’estudi de la regressió de les platges del litoral 

mediterrani, ni aprofitaran cap idea de l’anterior govern 
per un futur Centre de Dia. 

També han renunciat a un dels seus projectes, el 
gens recomanable Enllaç Nord. Aquest 2020 serà l’any 
de la Mobilitat. Des de l’1 de gener s’han aixecat els pe-
atges de l’autopista de Salou fins a Alacant, en un any 
es podrà entrar i sortir d’Altafulla per circular lliurement i 
amb el nou govern PSOE-Unidas Podemos (si ERC no 
ho impedeix) es posaran en marxa les inversions que 
reactivaran la connexió de l’autovia a l’autopista i se so-
lucionarà el problema de la rotonda que tan afecta a la 
gent de Brises. Mobilitat que també tindrà fortes nove-
tats en el ferrocarril. Des d’Alternativa volem desitjar a la 
ciutadania d’Altafulla un bon any 2020. •

La necessària retribució de la política
Fonxo Blanch Canyelles # partit dels Socialistes de Catalunya - pSC

 M’esmeno a la totalitat. Quan el juliol 
de 2015 el nou govern AA-Eina van 
establir una escala de retribucions em 
va faltar temps a treure un full radical-
ment crític; potser calia que els canvis 

haguessin estat més graduals, any a any i no tot de 
cop. Però reconec que em deixava emportar pel despit 
d’un insuperable segon fracàs electoral (com va dir el 
Pepe Pijuan: “fi de cicle”, inexorable, que acaba arribant 
a tot animal polític d’arreu). Ara, quan el PSC hem pac-
tat amb Eina (indiscutible eix vertebrador del Govern 
d’aquest mandat municipal) prou que hem acceptat 
unes retribucions; que, de fet, ja tenen un sentit conti-
nuista consolidat.

No està de més recordar que la primera vegada 
que el PSC es va presentar portàvem al programa 
que si governàvem “faríem dissabte al poble”, és a 
dir, contribuiríem a la neteja viària no únicament “ins-
peccionant” sinó “acotxant-se”. Què volia dir aquesta 
actitud? Sincerament, i vist amb perspectiva, que no 
acabàvem de creure’ns “dignes” de ser “polítics”. Te-
níem el que se’n diu “autoodi” perquè prou que vení-
em del desprestigi total de la política per legitimar una 
dictadura militar que a  més de la por va “mentalitzar”. 
És el substrat de tots els populismes que sempre eri-
geixen els líders carismàtics, amb un entorn de fidels, 
tan incondicionals com aprofitats. En el cas d’aquella 
candidatura del PSC també pesava la nostra joventut; 

que s’havia d’enfrontar a la generació dels pares en 
les eleccions.

Ja som en temps de fixar, com a postulats de tota 
democràcia liberal pluralista, que els càrrecs electes (i 
algun de confiança) tinguin la seva explícita i transpa-
rent retribució per dedicació. És la garantia de la seva 
responsabilitat. Per cert, la nostra regidora, l’Imma, 
com a jubilada cenyeix els seus ingressos municipals 
a assistències. Establert que cal adonar-se’n i legitimar 
les retribucions al Govern i Ple municipals ara s’escau 
donar seguretat laboral als que encara són interins a la 
plantilla. I, sobretot, que s’acabin les externalitzacions 
del personal de neteja, donant-los un horitzó d’incorpo-
ració a plantilla. •

Altafulla, amb les victòries de l’independentisme
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla

El 19 de desembre del 2019 el Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) va dictar una decisió històrica 
per la qual es reconeixia la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras i la 
seva immunitat de manera que es po-

sava en qüestió la legalitat de la sentència del Tribunal 
Suprem per la qual el vicepresident legítim havia estat 
condemnat a 13 anys de presó.  Com a conseqüència 
de la resolució del TJUE el President Carles Puigde-
mont i el conseller Toni Comín també accedien a la con-
dició d’eurodiputats en entendre que l’ordenament es-
panyol no podia impedir amb requisits addicionals que 
fossin membres de la cambra després d’haver obtingut 

el vot de milions de ciutadans. La prevalença de la de-
mocràcia i del dret de sufragi va portar a l’aparell de 
l’estat espanyol a una derrota internacional sense pre-
cedents i de conseqüències imprevisibles per a l’aspira-
ció catalana de crear un estat independent. A fi de pro-
var de tapar el ridícul monstruós en el qual la judicatura 
espanyola havia caigut aquell mateix dijous 19 de de-
sembre el President Torra fou condemnat pel Tribunal 
Superior de Justícia a una pena d’inhabilitació per uns 
fets, penjar una pancarta al palau de la Generalitat, que 
a tota Europa serien una manifestació de l’exercici del 
dret a la llibertat d’expressió. 

Estem convençuts que el nostre municipi ha d’es-
tar al costat dels anhels majoritaris de la ciutadania de 

Catalunya i, davant aquests fets, ha d’aprovar moci-
ons que d’una banda reclamin que l’aparell de govern 
espanyol compleixi amb les resolucions europees i 
alliberi immediatament Oriol Junqueras i, en un altre 
sentit, es doni suport al President Torra davant l’ofen-
siva judicial que ha patit i que el poden portar a una 
inhabilitació que faci dels jutges espanyols (i no del 
Parlament català) aquells que determinin qui és la mà-
xima institució del país. Aquestes properes setmanes 
reprendrem els contactes amb el govern d’Altafulla i 
l’alcalde a fi de consensuar aquests escrits que facin 
inequívoca la voluntat de la majoria dels altafullencs i 
altafullenques i dels seus representants sempre a fa-
vor de la llibertat de Catalunya. •
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Iniciem el 2020!
natàlia Sanz pijuan # ara altafulla

Amb el principi d’any es posen da-
munt la taula totes les accions i activi-
tats que tenim plantejades per aquest 
2020! Iniciem l’any amb pressupostos 
nous, amb les mateixes quanties o 
una mica menys, però amb ganes i il-

lusió, amb reptes i metes. Encetem l’any amb FITUR, la 
Fira Internacional de Turisme més rellevant amb presèn-
cia de la marca Costa Daurada on Altafulla hi serà re-
presentada sota aquest paraigües. Conferències i xer-
rades per a conèixer de primera mà el futur del turisme. 
I tot tornant del mes gener ens posem mans a la feina 

amb la preparació del  20è aniversari de la Nit de Brui-
xes i el Pleamar Vintage i el Tarraco Romana,  posant 
enmig d’aquestes dates, noves trobades per dinamitzar 
associacions i actes a la vila d’Altafulla. Les dates en la 
majoria dels actes ja estan establertes i esperades per 
a tothom; no és bo canviar allò que funciona, però si es 
pot millorar per arribar a més gent o fer partícip a més 
actors del municipi és un dels reptes des del consistori 
actual. 

Allò que funciona no s’ha de canviar, però si la si-
tuació ho permet s’ha de millorar. El 2020 és un any 
d’oportunitats, de demostrar pel que realment es vol 

lluitar, per dinamitzar el nostre municipi comercialment 
i turísticament. De manera equilibrada i amb un turista 
de qualitat. I que els nostres comerços puguin tenir una 
continuïtat comercial al llarg de tot l’any. Intentar enfortir 
i fer créixer la nostra xarxa comercial és el més gran 
dels nostres reptes per als propers quatre anys, feina 
feixuga però no impossible! Ens queden dotze mesos 
per treballar per i pel poble, fent allò que més ens agra-
da i intentar fer-ho de la millor manera. Així podem dir 
que els nostres propòsits pel 2020 són possibles reali-
tats que només vindran de la mà de l’esforç i la conti-
nuïtat en el dia a dia. Bon any! •
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estudiaran la instal·lació d’una estació de càrrega per a vehicles

La regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Altafulla vol fer les 
primeres passes cap a la transició 

energètica aquest 2020. La coalcaldes-
sa i responsable de l’àrea, Alba Munta-
das, ha deixat clar que el futur del con-
sistori ha de passar per un model basat 
en les energies renovables que deixi 
enrere l’actual sistema de combustibles 
fòssils. Un camí que han iniciat els Reis 
Mags d’Orient fent entrega al consistori 
d’una bicicleta elèctrica. La voluntat 
és posar-la a disposició del personal 
municipal perquè pugui realitzar despla-
çaments curts per l’interior del municipi. 
Per Alba Muntadas, “és el primer pas per 
començar a substituir l’actual parc mòbil 
generador de gasos d’efecte hivernacle 

per un parc mòbil més sostenible”. Si 
els resultats són positius, en demanaran 
una altra l’any vinent.

La previsió per aquest 2020 no con-
templa l’adquisició de cap altre vehicle 
sostenible, tot i que la regidora de Medi 
Ambient s’ha compromès a elaborar un 
estudi per a la instal·lació d’un carre-
gador elèctric que doni servei tant a 
la flota municipal com a la ciutada-
nia. Muntadas va explicar que “el primer 
pas és definir-ne la ubicació, i a partir 
d’aquí, començar a substituir els vehicles 
de combustió per vehicles elèctrics”. La 
coalcaldessa encoratja als particulars a 
fer aquesta transició també  cap a l’ener-
gia elèctrica en els seus vehicles. / Foto: 
Ajuntament. •

puBLIqueN Les DAtes De LA 
preINsCrIpCIÓ esCoLAr per AL 
Curs 2020-2021
el departament d’educació de la Ge-
neralitat de Catalunya ha fet públiques 
les dates de preinscripció del proper 
curs 2020-2021. les famílies d’alum-
nes de segon cicle d’educació infan-
til, primària i secundària obligatòria 
podran presentar les sol·licituds entre 
el 23 de març i l’1 d’abril de 2020. el 
Govern català també ha determinat 
el període de matriculació del segon 
cicle d’educació infantil i dels ense-
nyaments obligatoris. Així, fins a 1r 
d’eSo, la matrícula es podrà fer del 

16 al 22 de juny de 2020; i a partir de 
2n d’eSo, entre el 29 de juny al 3 de 
juliol, tenint en compte que l’avalua-
ció extraordinària serà del 18 al 23 de 
juny. d’altra banda, a Batxillerat i als 
cicles formatius de grau mitjà, la data 
se situa dins de la primera quinzena de 
maig; i en els cicles formatius de grau 
superior, la segona quinzena.

eL Museu etNogràfIC, uNA De 
Les opCIoNs A esCoLLIr eN eL 
proJeCte “serVeI CoMuNItArI”
El Museu Etnogràfic d’Altafulla serà 
una de les opcions que podran triar 
els alumnes de 4t d’eSo de l’institut 

d’altafulla dins del projecte “Servei Co-
munitari”. es tracta d’una iniciativa que 
el departament d’ensenyament de la 
Generalitat ha posat en marxa aquest 
curs a tots els centres de secundària 
catalans. al centre altafullenc, és el cap 
del departament de Ciències Socials, 
Carlos terron, l’encarregat de gestionar 
una iniciativa que té per objectiu donar 
a conèixer i conscienciar l’alumnat de 
les diferents problemàtiques i realitats 
existents dins del seu entorn, i posar 
els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat. amb això, es 
podria complir un dels objectius del 
voluntariat del museu per aquest 2020: 

ampliar l’espai d’exposició i incremen-
tar el nombre de voluntaris.

eLs CAsteLLers D’ALtAfuLLA 
CoNVoqueN uNA AsseMBLeA 
extrAorDINàrIA eL 25 De geNer
els Castellers d’altafulla segueixen 
sense resoldre la manca de candidatu-
res per a les juntes tècnica i administra-
tiva, després que no es presentés cap 
candidatura en l’assemblea General 
celebrada a mitjans de desembre. per 
això han convocat pel 25 de gener una 
assemblea extraordinària per tractar 
d’establir ambdues executives, entre 
d’altres punts a aprovar. • 

  Breus

l’aula de natura de la Finca Canya-
dell d’altafulla ja ho té tot a punt 

per encetar aquest 2020. el Grup eco-
logista Gepec ha dut a terme treballs 
d’adequació i condicionament de l’es-
pai perquè l’escola de Naturalistes el 
Corriol hi pugui desenvolupar la seva 
activitat amb normalitat. la intenció de 
l’entitat és posar a punt l’hivernacle i 
per això hi ha trasplantat espècies au-
tòctones. 

Tot i que la finca és propietat de 
l’ajuntament d’altafulla, és el Gepec 
qui la gestiona i qui en té la custòdia. 
de fet, la relació entre ambdues parts 
ve de lluny. Va ser a finals del 2013 
quan van signar el primer acord de col-
laboració, i al 2016 quan el consistori 
va cedir un dels mòduls d’aquest espai 
a l’entitat ecologista. des d’aleshores, 
ambdues entitats han treballat colze a 
colze per posar en valor l’espai. 

la darrera col·laboració va tenir lloc 
el passat mes de novembre, quan el 

consistori va senyalitzar-ne els ac-
cessos, així com els camins que hi 
condueixen. Segons va avançar la co-
alcaldessa i regidora de medi ambient, 
alba muntadas, el consistori treballa 
en la creació d’una xarxa de voluntariat 
que tingui cura de l’espai. la presen-
tació oficial de l’Escola de Naturalistes 
serà el proper 14 de gener a partir de 
les 17:30 hores. / Foto: Gepec •

 posen a punt l’Aula de Natura de la finca 
    Canyadell, gestionada per gepec

Contra l’incivisme, tolerància zero

Després que l’Ajuntament d’Altafu-
lla identifiqués a alguns dels autors 

del llançament furtiu de brossa, escom-
braries i runa en diversos abocadors in-
controlats ubicats a l’entorn dels camins 
rurals del lateral de l’AP-7 i el centre edu-
catiu del Roquissar, el consistori, amb la 
Policia Local, ha procedit a sancionar-los 
i a ordenar-los la neteja d’“allò que van 

embrutar”. En aquest sentit, el coalcalde 
d’Altafulla, Jordi Molinera, va agrair la col-
laboració ciutadana, que va denunciar 
els fets, i va etzibar: “Contra l’incivisme, 
tolerància zero”. A la imatge es pot veure 
una màquina excavadora d’un dels au-
tors dels abocaments incontrolats, que 
va ser denunciat i multat pel consistori. / 
Foto: Ajuntament • 
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Altafulla ha tancat la recaptació 
en favor de La Marató amb una 
quantitat de 5.954,73 €. L’Ajunta-

ment i moltes entitats i persones a títol 
individual s’han sumat a la nova convo-
catòria d’aquest passat mes de desem-
bre, que ha mostrat de nou la cara més 
solidària d’altafullencs i altafullenques.  
La xifra ha tornat a superar l’assolida en 
la passada edició, que va sobrepassar 
el llindar dels 5.000 €. De la recaptació 
total, el consistori hi ha destinat una par-
tida de 1.500 €.

L’activitat estrella va ser el concert 
de la Jazzorquestra de l’Institut, que va 
aconseguir 1.048,55 €. L’han seguit la 
venda de caldo i canelons de Nadal de 

l’Ateneu Cultural de Dones durant la Fira 
de Nadal, amb 815 €; les activitats or-
ganitzades per l’AMPA de la Portalada, 
amb 589,55 €; la caminada, l’esmorzar 
i el bingo populars, amb 564,30 €; la 
xocolatada del Roquissar, amb 400 €; 
la tómbola, el sorteig d’una panera edu-
cativa, i el mural de la Portalada, amb 
231,10 €; el concert de Nadal de l’Es-
cola Municipal de Música, amb 181,91 
€; “La màgia de les galetes”, de la boti-
ga Ona et Lia, amb 176,20 €; les activi-
tats de la llar d’infants Hort de Pau, amb 
155,20 €; la venda de pastissos de la llar 
d’infants Francesc Blanch, amb 152,10 
€; i la cantada de la Coral Nous Rebrots 
a la Fira de Nadal, amb 140,82 €. 

Aquests prop de 6.000 € s’han su-
mat als 9.404.256 € amb què TV3 i 
Catalunya Ràdio van tancar enguany el 
marcador de la 28a edició del programa 
solidari, dedicat a les malalties minorità-
ries, patologies molt poc freqüents que 
afecten un màxim de cinc persones per 
cada 10.000. A Catalunya, es calcula 

que hi ha 400.000 persones que patei-
xen una malaltia rara. Els donatius per a 
La Marató 2019 es podran fer fins al 31 
de març del 2020 per tots els canals que 
es mostren al portal web www.tv3.cat/
marato/donatius. / Fotos: E.V. / C.G. / 
Ajuntament •

l’ajuntament d’altafulla va aprovar 
les subvencions que el Consell 

Sectorial d’acció Social i Gent Gran 
ha concedit a diverses oenegés i as-
sociacions amb projectes solidaris per 
a l’any 2019. es tracta d’una ajuda de 
18.000 euros perquè les oenegés i as-
sociacions sense ànim de lucre pu-
guin dur a terme els seus projectes de 
cooperació en què alguns beneficiaran 
veïns i veïnes d’altafulla i tarragona, i 
d’altres, que es destinen a programes 
d’àmbit internacional.

Concretament, en l’àmbit interna-
cional, un total de 750 € aniran desti-
nats a la Fundació daniel Shah & núria 
toneu per la construcció de deu pous 
d’aigua potable de bomba manual i de 
gran profunditat a la població rural de 
ramagopalpur, a la Índia. i un total de 

3.125 € més es destinaran al projecte 
Socio-Sanitari a les comunitats rurals 
de peten, a Guatemala, que gestiona 
la Fundació Hospital Joan XXiii de tar-
ragona. 

al Camp de tarragona, l’associ-
ació provincial de paràlisi Cerebral de 
tarragona rebrà un total de 2.000 euros 
per l’atenció i cura de persones amb 
paràlisi cerebral i pluridiscapacitat; i en 
l’àmbit català, es destinaran 1.500 eu-
ros per a la marató de tv3, destinada 
a les malalties minoritàries. i en l’àmbit 
local, mans per l’acció Solidària d’al-
tafulla rebrà una ajuda de 4.125 € per 
desenvolupar els projectes de teatre 
Social i roba de 2a mà, i Càritas alta-
fulla, serà subvencionada amb 6.500 € 
per l’acollida i aliments per a persones 
i famílies més vulnerables. •

 L’Ajuntament d’Altafulla destina 18.000 euros 
    en ajuda humanitària

Altafulla recapta prop de 6.000 euros per a La Marató

Una de les activitats en què participa el grup de teatre de “Mans per l’Acció Solidària” a 
Altafulla. / Foto: E.V.

L’altafullenca gemma soldevila rep el 3r premi 
de Fotografia Castellera

El tercer premi de Fotografia Castellera 
de la 14a Nit de Castells va reconèi-

xer una de les imatges de l’altafullenca 
Gemma Soldevila en categoria Professi-
onal. La imatge guardonada amb aquest 
tercer premi la va immortalitzar durant la 
Diada del Quadre de Santa Rosalia de 
Torredembarra. En ella s’hi pot veure un 
nen petit de la Colla Jove dels Xiquets 
de Valls en el moment que es va posar 
a fer pinya. 

No és la primera vegada que l’alta-
fullenca és reconeguda per les seves 
fotografies. El certamen, organitzat per 
la revista Castells i patrocinat per Rep-
sol, va celebrar la gala de lliurament de 
guardons el passat 14 de desembre. Els 
altres premiats en aquesta mateixa ca-
tegoria van ser Mireia Comas, seguida 
d’Arnau Montoya, i amb Pau Venteo en 
quarta posició. • 

Gemma Soldevila, la segona per la dreta. / Foto: Revista Castells
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altafulla acollirà el pròxim 14 de 
juny el Campionat de Catalunya 

de Btt - raid XCo 2020, organitzat 
pel Club Bikepark Costa daurada tor-
redembarra i la regidoria d’esports de 
l’ajuntament d’altafulla. més de 250 
ciclistes d’arreu de Catalunya dispu-
taran la prova en un entorn privilegiat 
de la Costa daurada com és l’ermita 
d’altafulla. 

els millors ciclistes catalans, molts 
d’ells internacionals, competiran en 

un circuït molt exigent de cinc quilò-
metres i d’entre 160 i 210 metres de 
desnivell acumulat. el pàdoc i podi es-
taran ubicats davant del Castell d’al-
tafulla on es farà l’entrega dels mallots 
de campions en un marc incompara-
ble com és la zona de les eres. les 
categories participants seran cadet, 
júnior, sub-23, elit, màster 30, 40, 50 
i 60, tant masculí com femení. per a 
més informació podeu consultar el 
web www.ciclisme.cat. • 

  Altafulla, seu del Campionat de Catalunya 
    de Btt- raid xCo 2020 el pròxim 14 de juny

Cartell penjat de complet amb 800 inscripcions 
en la 9a Marxa Castells del Baix gaià

Si ja ha estat un èxit des dels seus 
inicis, l’edició d’aquest 2020 ho 
ha superat. A falta de més de vint 

dies per a la seva celebració el pròxim 
26 de gener, l’Ajuntament d’Altafulla ha 
hagut de penjar el cartell de complet en 
la 9a Marxa Castells del Baix Gaià. Un 
total de 800 persones s’han inscrit en 
una edició que incrementa en 300 el 
nombre de participants respecte l’any 
anterior. Ho fa amb la possibilitat de 

prendre-hi part en tres circuits dife-
rents —de 17,5km, 26km, i 33,5km— i 
en tres possibles modalitats —marxa, 
marxa més calçotada, o únicament cal-
çotada.

D’aquesta manera, el regidor d’Es-
ports, Àlex Cañas, ha mostrat la seva 
satisfacció quant a la resposta de la ciu-
tadania tenint en compte l’ampliació 
d’inscripcions i el canvi de format, 
ja que fins llavors es contemplava una 

única modalitat. Natura, cultura i esport 
tornaran a citar-se el diumenge 26 de 
gener en aquesta novena edició d’una 
proposta que uneix els castells de Ta-
marit, El Catllar, La Riera, Ferran i Alta-
fulla, amb la llera del riu Gaià com a eix 
vertebrador del recorregut. La prova, de 
caràcter no competitiu, donarà el tret de 
sortida a les vuit del matí, i culminarà 
amb la calçotada popular al parc del 
Comunidor. / Foto: ildefonso Cuesta •

esports reparteix 22.000 € en subvencions a 
entitats esportives el 2019

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Àlex Cañas, 
ha atorgat un total de 22.000 € en subvencions a entitats esportives del municipi 

per a l’exercici 2019. Així s’ha aprovat en la comissió de valoració de les subvenci-
ons, que es va celebrar el passat dimarts 17 de desembre, a la sala de Comissions 
de l’Ajuntament d’Altafulla. Aquestes quantitats s’han repartit d’acord amb les ba-
ses específiques  que regeixen el procediment d’atorgament de les subvencions a 
les entitats esportives municipals, publicades al BOPT nº258, de 10 de novembre 
de 2014, per la qual es procedeix a fer la valoració de les diferents propostes pre-
sentades.

El regidor d’Esports, Àlex Cañas, ha avançat que de cara al primer trimestre de 
2020 es començarà un estudi per revisar les bases amb l’objectiu que “estiguin 
ben definides i que cobreixin certes mancances que s’han detectat”. Aquestes mo-
dificacions es basaran en criteris objectius amb la finalitat de ser el “màxim transpa-
rents i curosos” en la gestió dels diners públics. • 

eNtItAt IMport suBVeNCIÓ

Club Bàsquet Altafulla 3.330,54 €

Club Marítim Altafulla 3.760,42 €

Centre d’Esports d’Altafulla 3.335,22 €

Atletes d’Altafulla 3.235,75 €

Penya Ciclista d’Altafulla 2.211,78 €

AMPA CEIP “El Roquissar” 2.791,06 €

AMPA CEIP “La Portalada” 3.335,22 €

la cèlebre Cursa de Sant Silvestre 
de tarragona va ser de nou l’encar-

regada de posar el punt i final a l’any 
2019, i ho va fer amb protagonisme 
altafullenc. marta Camps es va endur 
la victòria després de creuar la línia 
de meta amb un temps de 24 minuts 
i 13 segons. al podi, la van acompa-
nyar Carme tort (at. manresa), amb 
un temps de 25 minuts i 7 segons; i 
alba Batlle (GeieG) amb una marca 
de 26 minuts i 10 segons.  per mar-
ta Camps, la Sant Silvestre és una 
cursa “molt emotiva i especial”. va 
titllar de “plaer i privilegi” poder parti-
cipar-hi cada any, i, tot i reconèixer un 
recorregut un pèl més dur que altres 
anys, en va destacar el bon ambient 

que es va tornat a repetir amb 2.200 
participants.

marta Camps no ha estat l’única re-
presentant dels atletes d’altafulla. prop 
d’una trentena de membres de l’entitat 
hi van prendre part, entre ells Juanma 
terrón, oriol Biscamps, pol recasens, 
marc recasens, Jordi recasens, pedro 
de peñaranda, antonio velasco, qui-
que de peñaranda, marc velasco, pepe 
de peñaranda, nacho de peñaran-
da, lluís Solà, ana maria Yuste, quim 
Solà, arantxa abillar, Sara Garcia, Jordi 
Sedó, daniel Gómez, mònica virgós, 
isabel Serrano, ana pérez, Francisco 
pacheco, marc alcántara, Josep Ja-
sanada, alexandra archidona, i Jesús 
archidona. / Foto: Joan andreu pérez • 

  Marta Camps s’imposa en la 16a Cursa de sant silvestre de tarragona



AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

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

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

De DL a DV: 15.30 h
Dissabtes feiners: 21.15 h

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

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 conteni-
dors 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 10 a 13h,
 i de 16 a 20h
• oFicina De correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

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

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

Centre de Salut

AteNcIó AL PúbLIc (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PeDIAtrIA I INfermerIA PeDIàtrIcA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. CARME riQuelMe     /     inF. MÍriaM VaDillo
INfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De coNsuLtes
 INF. MiQuel rius: De DL a DV (matins)
 Dra. estHer Mur: DL, Dm, Dj i DV (matins) 
    Dimecres a les tardes
 Dra. carolina roBaDo: Dilluns a les tardes 
   Dm, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIes: cAP De torreDembArrA 977 64 38 01

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

ANADA

10,25 carrer dels munts 

10,35 mirador dels munts

10,45 carrer de santa marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00 carrer de les esplanes

11,10 carrer de la bassa

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

11,25 eroski

torNADA

12,25 eroski

12,30 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05 carrer de santa marta

13,15 mirador dels munts

13,25 carrer dels munts

Servei de transport per a la gent gran

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

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

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

Deixalleria de Torredembarra

HORARIS:

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

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

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

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

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

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:01 7:36
7:24 7:56 7:44 8:21
8:15 8:50 8:10 8:49
8:55 9:31 9:03 9:41
9:39 10:14 9:43 10:20
10:19 10:54 10:27 11:04
10:59 11:35 11:04 11:43
11:40 12:16 11:47 12:24
12:15 12:52 12:30 13:07
12:55 13:33 13:08 13:46
13:35 14:14 13:45 14:20
14:15 14:52 14:24 15:00
14:57 15:34 15:05 15:40
15:39 16:16 15:46 16:24
16:17 16:53 16:27 17:05
16:59 17:37 17:06 17:44
17:40 18:17 17:48 18:27
18:15 18:51 18:29 19:07
18:55 19:31 19:04 19:40
19:35 20:12 19:44 20:20
20:15 20:51 20:24 20:58
20:55 21:29 21:05 21:38
21:35 22:07 21:45 22:16

D
is

sa
bt

es

7:31 8:04 8:14 8:48
9:20 9:58 10:12 10:49
10:58 11:33 11:50 12:29
12:24 13:00 13:14 13:53
14:00 14:36 14:50 15:25
15:45 16:21 16:35 17:11
17:19 17:56 18:08 18:47
19:10 19:47 19:59 20:35
20:44 21:20 21:30 22:04
22:18 22:50

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 22:49

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

temperatura màxima 21,3 °c dia 14 mitjana mensual temp. màx. 17,1 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule S temperatura mínima 2°c dia 28 mitjana mensual temp. mín. 6,5 °c

Pluja màxima 32,5 mm dia 4 total pluja recollida 51,4 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

07.00 06.02
07.23 07.06
07.36 07.29
08.34 07.57
09.01 08.08
10.02 09.04
10.30 09.34
10.39 10.29
10.58 11.33
12.26 12.28
12.58 12.33
13.54 13.34
14.00 14.35
14.32 15.03
15.01 15.20
15.31 16.37
15.58 17.06
16.11 17.37
16.31 18.34
17.01 19.06
18.00 20.06
18.32 20.34
18.59 21.05
19.29 21.47
20.05
20.26
20.30
21.02
21.31
22.01
22.34

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:50 7:10 7:15
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:20 7:26 7:50 8:35 8:50 8:55
7:40 7:46 8:05 9:10 9:30 9:40
7:55 8:01 8:20 9:45 10:05 10:10
8:20 8:31 8:50 10:10 10:32 10:40
8:40 8:46 9:05 11:45 12:05 12:10
9:00 9:06 9:25 12:20 12:40 12:45
9:15 9:21 9:40 12:45 13:05 13:10
9:45 9:51 10:10 13:15 13:35 13:40
10:15 10:21 10:40 13:45 14:05 14:10
10:45 10:51 11:10 14:10 14:30 14:35
11:15 11:21 11:40 14:20 14:40 14:45
12:15 12:21 12:40 14:45 15:05 15:10
12:40 12:46 13:05 15:10 15:30 15:35
13:10 13:16 14:05 15:15 15:40 15:45
13:40 13:46 14:05 16:15 16:37 16:45
14:15 14:21 14:40 17:25 17:45 17:50
15:15 15:21 15:40 17:45 18:05 18:10
16:20 16:26 16:45 18:15 18:35 18:40
16:45 16:51 17:10 18:45 19:05 19:10
17:15 17:21 17:40 19:15 19:35 19:40
18:20 18:26 18:45 19:45 20:05 20:10
19:15 19:26 19:45 20:15 20:35 20:40
20:15 20:21 20:40 21:10 21:32 21:40
21:45 21:51 22:10 22:25 22:45 22:50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:26 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:36 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:46 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:51 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:16 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:16 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 18:01 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 19:01 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 20:01 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 21:01 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



La contra
Héctor López Bofill, Manuel Vázquez Montalbán, 
Agustí Colomines, entre molts d’altres. Em pas-
so deu anys col·laborant en el Diari Avui, i també 
començo a fer-ho en la revista Women. Vaig cre-
mant etapes, passant de ser dissenyador tèxtil a 
il·lustrador de revistes i diaris. Això fa que la gent 
em conegui i em faci encàrrecs.

I per si no n’hi hagués prou, també 
s’embarca en la docència...
Doncs sí. Vaig començar a donar classes a l’Es-
cola Massana i a l’Escola d’Estiu de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat. Crec que si treballes i 
lluites per allò que t’agrada pots anar fent coses, 
i això et porta d’un lloc a l’altre. Fa 25 anys que 
treballo com a tècnic i educador en el tercer 
sector, en el món de la discapacitat, on treballo 
dissenys originals i específics de persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Ho va buscar?
Vaig entrar-hi per accident. M’ho van proposar 
arran de la inauguració d’una exposició. Llavors 
vaig dir que no, però un any després, la mateixa 
persona m’ho va tornar a proposar i vaig dir que 
sí. Em venia de gust i necessitava fer un canvi. 
Sense abandonar el món artístic, entro en el món 
de l’educació especial amb una actitud purament 
plàstica. Volia treballar amb una metodologia 
i unes eines adequades per treure la vessant 
artística d’aquest col·lectiu amb discapacitat 
intel·lectual, fent-ho tangible damunt de teixits i 
exposicions.

“És impressionant la capacitat 
creativa que tenen. entenen 

el món d’una manera natural, 
espontània i sense prejudicis”

Com es treballa amb aquest col·lectiu?
Vaig afrontar l’inici amb molt de respecte i una 
mica de por, perquè has de tenir una certa capa-
citat i simpatia per treballar amb ells. Com a ar-
tista, és impressionant veure la capacitat creativa 
que tenen. Ells entenen el món d’una manera 
natural, espontània i sense prejudicis. Llavors, si 
els hi dones les eines adequades per extreure les 
capacitats creatives que fins i tot les famílies i ells 
mateixos desconeixen, la descoberta és especta-
cular. Fan unes obres molt originals i que diverses 
vegades recorden a pintors que tots coneixem. 

De totes les branques amb què treballa, 
amb quina se sent més realitzat? 
El que més m’omple és la feina que estic fent en 
un centre ocupacional en el districte de les Corts. 
Allà treballo amb un grup d’alumnes on desenvo-
lupo tota l’activitat creativa, fent dissenys i expo-
sicions amb obres d’art realitzades per ells. És la 
feina més important que tinc, a més de la pintura, 
que és l’altra part que m’equilibra. 

I quines tècniques treballa?
Amb el pas del temps he evolucionat i he creat 
la meva personalitat. Jo treballo molt amb ma-
tèria i amb un tipus de pintura molt colorista. No 
puc descriure ben bé el que faig, només puc dir 
el que diuen els altres quan veuen un quadre 
meu. Alguns diuen que els dona bones vibra-

cions, i altres diuen que potser són colors molt 
potents. Les obres tenen un punt ètnic, i utilitzo 
molt la sorra de la platja d’Altafulla i elements de 
fusta que em trobo després de les llevantades. 
En definitiva, utilitzo tècniques mixtes i molts 
materials. 

Quines experiències ha tingut exposant 
fora de Catalunya?
A Madrid vaig participar en mercats d’art na-
dalenc. També en fires internacionals. Al final, 
però, el més important és la gent que coneixes, i 
els contactes que pots fer i les relacions que pots 
establir. Com a artistes, a vegades pensem que si 
fem exposicions en grans ciutats com Barcelona 
seran un èxit. No ens enganyem. He fet exposi-
cions en comarques de Tarragona, la Garrotxa i 
l’Empordà, i ha vingut molta gent i he venut mol-
tes obres. És tan important exposar en un poble 
de comarca com exposar en una gran ciutat. 

Com acaba una persona nascuda al barri 
de Gràcia a Altafulla?
Abans de néixer, els meus pares ja venien a 
Altafulla. Per tant, sempre hi he tingut relació, i 
això m’ha portat a relacionar-me amb la gent de 
la vila. De fet, sóc el president del Cercle Artístic 
i estic a la vocalia del Centre d’Estudis. Quan em 
jubili el pròxim estiu, podré passar més temps a 
Altafulla i col·laborar més a fons amb les entitats 
en què participo. 

Quina transcendència ha tingut Altafulla en 
la seva obra?
Segurament és un tòpic, però Altafulla té una 
llum espectacular. Té llum, vegetació, color i allò 
que els artistes busquen, la tranquil·litat. A més, 
té quelcom especial que no sé descriure. Tothom 
que tingui una mica de sensibilitat, sap que Alta-
fulla comunica.  És una font d’inspiració. El color 
de la pedra, del mar i del cel, el pes del temps 
viscut de les referències i els referents que tens. 
Jo puc parlar de l’Altafulla actual, però també de 
l’Altafulla dels marges de pedra, la muntanya de 
Sant Antoni sense cap urbanització, la bassa del 
Castell. Tot això forma part de les meves vivènci-
es i fa que el sentiment sigui més ric.

“tothom que tingui una mica 
de sensibilitat, sap que Altafulla 

comunica”

Quina és la salut del Cercle Artístic?
Han passat moltes persones pel Cercle Artístic. 
Podríem parlar d’unes 40 persones. Les que el 
mantenim viu, però, som una quinzena, que par-
ticipem activament pintant els dilluns fent model 
i participant en les tres exposicions col·lectives 
de Setmana Santa, la Fira d’Artesans i la Festa 
Major de Sant Martí. Des de fa un parell d’anys 
també fem una exposició col·lectiva per a la Nit 
de Bruixes, juntament amb el fotògraf Joan Ca-
sas, i estem mirant d’obrir-nos a més activitats. 
És molt bona. Per cert, l’exposició més propera 
del Cercle Artístic és la col·lectiva que fem per 
Setmana Santa.

Nascut al barri de Gràcia el 1954, el 
barceloní Salvador Anton ha estat sempre 
lligat a Altafulla gràcies als pares i a la 
família. L’art també ha format part de la 
seva vida des de ben jovenet, traçant 
una línia professional que l’ha conduït 
des del dibuix fins a la docència. Ha fet 
exposicions a grans ciutats com Barcelona 
o Madrid, i també a l’estranger, amb la 
mateixa satisfacció de fer-ho als indrets més 
inhòspits de les comarques catalanes. 

Quan va començar la seva carrera artística? 
Recordo que amb 16 anys ja m’agradava dibui-
xar. Era el meu desig. Vaig tenir sort, perquè els 
meus pares van donar-me suport en una època 
on no era gens fàcil dedicar-s’hi.  Mentre treba-
llava fent diferents feines, també em formava. 
Vaig estudiar a l’Escola Massana, a Barcelona, 
on vaig obtenir el títol de teixits i tècniques orien-
tals sobre seda. Després vaig guanyar una beca 
de la cambra de la moda espanyola per estudiar 
a l’Escola de Disseny Tèxtil de Barcelona. Final-
ment, vaig estudiar a la Facultat de Belles Arts. 
Tota la meva formació és artística. 

Quan va entrar en el món laboral?
Una vegada acabats els estudis. A la Massana, 
vaig començar a col·laborar com a decorador de 
la companyia discogràfica CBS. D’alguna mane-
ra, vaig passar de decorar botigues de música 
a decorar aparadors d’empreses de teixits de 
moda de dona i empreses de bany. Va ser impa-
rable, perquè vaig començar a treballar a finals 
dels anys 70’, i a mitjans dels 80’ vaig llogar un 
estudi al carrer Comptal. Llavors vaig començar 
a col·laborar com a dissenyador d’estampats 
de teixits elàstics amb empreses d’Espanya i 
l’estranger.

I en la vessant de la il·lustració?
A mitjans dels 80’ començo la meva experièn-
cia com a col·laborador fix del Diari Avui, fent 
il·lustracions quinzenals per Quim Monzó i, més 
tard, per als articles d’opinió de Duran i Lleida, Marc Pérez

sALVADor ANtoN: 
“És tan important exposar 
en un poble de comarca 
com en una gran ciutat”


