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De sentit comú

A

pocs dies de tancar aquesta edició, i segurament ja la tindran a les mans, commemorarem el Dia Internacional de
les Dones, el 8 de març. Enguany la commemoració arriba amb
una gran notícia. El Consell de Ministres ha donat llum verda a
la reforma del Codi Penal on deixarà clar que tota penetració
sense consentiment es considerarà violació. La nova llei de llibertat sexual, que es coneix com la reforma del “només sí és
sí”, amb la introducció del consentiment, s’adapta al Conveni
d’Istanbul, que estableix que “tota penetració sense consentiment és una violació” i, per tant, aquest delicte deixa d’estar
condicionat per si hi ha intimidació i violència, circumstàncies
que passen a ser agreujants. D’aquesta manera, la nova llei
que ha tirat endavant l’executiu espanyol, vol acabar amb la
diferència entre abús i violació, castigarà les violacions amb penes de 4 a 10 anys, que poden arribar a 12 amb un agreujant i
a 15 amb dos. Ja era hora, només calia aplicar el sentit comú.
Una nova victòria de totes i tots.
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D’altra banda, canviant radicalment de qüestió però no de
sentit, a finals de febrer es va presentar el nou pla de gestió de la platja, un projecte a llarg termini que, d’entrada, és
molt aviat per treure’n conclusions. El que sí és ben cert, que
una de les accions proposades ja s’ha tirat endavant amb
altres municipis de la costa catalana, amb resultats satisfactoris. Es tracta de la substitució de les dutxes pels rentapeus
d’aigua salada. És totalment surrealista gaudir de la platja i
el mar, d’aigua salada, i dutxar-se en el mateix espai amb
aigua dolça. Quantes vegades hem vist usuaris que van a la
platja i menystenen l’aigua de les dutxes sense cap mena de
mirament d’estalvi. Ens omplim la boca de reduir el consum
d’aigua per la seva escassetat i el seu elevat valor, i no som
capaços de veure que fem accions que contradiuen el nostre
discurs i comportament. Rentapeus d’aigua salada als accessos a la platja seria un primer pas per redirigir la nostra consciència. És de sentit comú. •

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.
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Turisme

The Sick Boys i Brighton 64 encapçalen el cartell musical del
VI Pleamar Vintage Market

E

l VI Pleamar Vintage Market d’Altafulla, que organitzen l’Associació
Pleamar i la regidoria de Turisme
de l’Ajuntament d’Altafulla, ha fet públic
el cartell de la programació del que esdevindrà la sisena edició d’aquest mercat de segona mà i articles Vintage de la
Costa Daurada, que tindrà lloc al Parc
del Voramar els dies 11 i 12 d’abril.
The Sick Boys i Brighton 64 encapçalen
el cartell musical del VI Pleamar Vintage
Market, que combina la cultura i l’oci en
un marc incomparable com és la pineda
del Voramar, a peu de platja d’Altafulla.
The Sick Boys, la banda fundada a
Barcelona el 2013 per joves amants del
rock n’roll clàssic i Rhythm and Blues,
tornen a la càrrega amb un nou disc: So
Hot !, un autèntic decàleg de com filtrar i
refrescar les influències de Ray Charles,
Little Richard , Bo Diddley, Fats Domino
o Screamin ‘Jay Hawkins. És qui encetarà la programació dels concerts en directe el dissabte 11 d’abril a les 19:30
hores. L’endemà diumenge 12 d’abril al
migdia (12:00 hores), La Iaia Rockera
serà l’encarregada de presentar la banda “The Beatles and The Beatboys” que
ens faran recordar els millors temes dels
Beatles per als més petits a través d’un
viatge imaginari als anys 60.

El Pleamar Vintage Market clourà la
mostra amb el concert de la llegendària
banda Brighton 64, que es va formar a
Barcelona la tardor de 1981, quan Albert
Gil i Ricky Gil, germans de l’actriu Ariadna Gil i cunyats de l’actor danès Viggo
Mortensen, molt influïts per l’escena
mod britànica, van iniciar-se fent versions de The Who, The Jam, The Kinks i
Chuck Berry. Com a mostra d’exemple
de la seva exitosa carrera, el single “La
casa de la bomba” (1986) va aconseguir
ser la millor cançó de l’any pels oients de
Ràdio 3. A Altafulla presentaran un nou
disc de caire molt reivindicatiu.
El Pleamar Vintage Market repeteix així
el format d’èxit de l’edició anterior amb
aquestes tres grans actuacions, que
completen la resta de programació amb
una classe oberta de ball per a adults,
de rock n’roll o lindy hop, i activitats per
a la canalla acompanyades de música a
càrrec de 5 dj’s diferents. La finalitat del
mercat és continuar amb una tipologia
“Flea Market”, apostant per articles de segona mà i vintage, brocanteria, i antiguitats com ara mobles o discos, combinat
amb oci per a petits i grans. Com en cada
edició, el mercat obrirà a les 11:00 hores.
Per a més informació podeu visitar el web
www.pleamarmarket.com. •

Obren les preinscripcions per a la 20a Nit de Bruixes

L

a regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil
Natalia Sanz, ha obert el període de les
preinscripcions per als paradistes que
estiguin interessats en participar-hi. La
data límit per presentar la sol·licitud és
el 10 de maig i s’ha de tramitar a través del correu electrònic nbarba@altafulla.altanet.org . Tots els candidats i
les candidates han d’estar al corrent de
pagament de la seguretat social corresponent o estar donats d’alta a Hisenda,
i disposar del formulari 036 o 037. Les
places estan limitades. També es pot
contactar telefònicament amb l’organització mitjançant l’Oficina de Turisme, al
número de telèfon 977651426.

Coincidint amb la celebració del 20è
aniversari, la regidora de Turisme ha
avançat que enguany es prioritzarà aquelles parades que dediquin especial atenció
als remeis i productes naturals. D’aquesta manera es vol recuperar la figura de la
bruixa com a dona sàvia, sanadora i coneixedora de les plantes i l’entorn natural
amb l’objectiu de posar en valor aquesta
altra part “no tan fosca” que persegueix
aquesta vintena edició. La mostra també
oferirà conferències i espectacles entorn
de l’esoterisme i el misticisme. Per tornar
als orígens, es comptarà amb qui va ser
l’impulsor de la mostra, l’altafullenc Joan
Carnicer, i també, amb els responsables
de l’Hort de la Sínia. •
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L’Ajuntament d’Altafulla posa en marxa l’aplicació eBando

Ajuntament d’Altafulla ha posat
en marxa l’aplicació eBando, una
app que permet transmetre la informació que genera el municipi d’una
manera ràpida, instantània i còmode
amb l’objectiu de complementar altres
canals d’informació municipals i arribar
al màxim nombre de persones possible.
L’aplicació eBando és totalment gratuïta per a iOS i Android i només cal
descarregar-se-la entrant a Apple Store
o Play Store, cercar eBando i instal·lar-la
al dispositiu mòbil. Un cop descarregada, només caldrà buscar al cercador
“Altafulla” i a partir d’aquell moment, els
usuaris rebran els bans i avisos de forma
immediata i còmoda. També es pot descarregar a través d’un codi QR. També
es poden consultar les publicacions sen-

se necessitat de descarregar-se l’aplicació, des de qualsevol dispositiu a l’enllaç
https://app.ebando.es/channel/altafulla.
En aquest cas però, no es rebran les notificacions.
L’eBando d’Altafulla inclou els bans
i avisos municipals, l’Agenda d’activitats de tot el mes i les incidències que es
puguin generar en el dia a dia a la vila.
La informació es distribueix en diferents
etiquetes com ara Animals, Cultura, Esports, Festes, Gent Gran, Hisenda, Informació General, Medi Ambient, Obres
i Urbanisme, Platges, Turisme i Via Pública. El regidor de Comunicació, Daniel
Franquès, ha avançat que la intenció en
un futur és ampliar l’aplicació i activar la
bústia de suggeriments i d’incidències
perquè la ciutadania traslladi les seves

peticions a través d’aquesta eina.
L’aplicació també permet subscriure’t al canal mitjançant el correu electrònic fent la petició a l’adreça https://app.
ebando.es/channel/altafulla/mailer; així
com també inscriure’s al format RSS a

https://app.ebando.es/api/v1/rss/altafulla. Per facilitar a tots els altafullencs
i les altafullenques la seva descàrrega,
aquí us deixem el codi QR que permetrà
la descàrrega directa i que us enllaçarà
amb l’aplicació. •

Laura Rosselló rep la Medalla Centenària de la
Generalitat de Catalunya

L’

altafullenca Laura Rosselló va rebre
el passat 24 de febrer la Medalla
Centenària de la Generalitat de Catalunya, en una celebració que es va dur a
terme al seu domicili de Baix a Mar, i que
va comptar amb l’assistència de familiars
i del coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera;
la regidora de Gent Gran, Inma Morales,
i la regidora de Salut, Gemma Maymó.
La Medalla Centenària és un reconeixement de la Generalitat de Catalunya
lliurat pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies a totes les persones
residents a Catalunya que han complert 100 anys d’edat o estiguin a punt
de complir-los. Es tracta d’una medalla
commemorativa personalitzada, gravada amb el nom de la persona i l’any de
celebració del seu centenari.

Laura Rosselló va néixer el 4 de gener de 1920 a Maó (Menorca). Quan era
petita, la seva família es va traslladar a
Barcelona, on es va casar i va tenir quatre fills. Els estius, però, els passaven a
Altafulla, on van decidir instal·lar-s’hi tan
bon punt el seu home, que era metge,
es va jubilar. Ella dedicava part del seu
temps lliure a ajudar el seu marit a la
consulta, sense deixar mai de banda les
seves passions: la música i la pintura.
Amb cent anys, Laura Rosselló continua passant moltes estones tocant el
piano, i deixant volar la seva imaginació
amb el pinzell. I és que, més enllà de
gaudir d’una salut fantàstica, les seves
capacitats cognitives són envejables. /
Foto: Ajuntament •

Breus
Altafulla se suma a la campanya “Polseres Candela” en la lluita contra el càncer infantil
La regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla,
que encapçala l’edil Natalia Sanz, s’ha afegit a la nova
campanya 2020 “Polseres Candela” per col·laborar en
la lluita contra el càncer infantil i ajudar als nens i les
nenes ingressades a l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona. Per fer-ho possible, l’Ajuntament d’Altafulla, mitjançant diferents comerços i establiments col·
laboradors de la vila, ha repartit centenars d’aquestes

polseres solidàries realitzades pels infants afectats
de càncer a un preu de 3 i 5 €, i així poder recaptar
fons per finançar els projectes per a la investigació científica sobre el càncer infantil tant en centres públics
com privats, i donar a conèixer la problemàtica que suposa aquesta malaltia per als més petits.
El càncer infantil és una malaltia minoritària i la seva
incidència és d’un cas per cada 200 casos en adults.
És la principal causa de mort a l’Estat en menors de 5 a
14 anys i la segona, en joves de 15 a 24. La regidora de
Comerç, Natalia Sanz, ha explicat que a Altafulla exis-

teixen diferents casos de càncer infantil i han vist oportú
sumar-s’hi i aportar el seu granet de sorra a la causa. La
campanya coincideix amb el Dia Internacional del Càncer Infantil que se celebra aquest dissabte 15 de febrer.
Les polseres es podran trobar a la Farmàcia Susana Domingo, el Club Marítim Altafulla, la Pastisseria Ares, AM
Perruqueries, Si o Si Market i al Forn Nogués fins el 31
de març. Des del consistori s’ha fet una crida a la col·
laboració de totes les persones amb ganes de participar
en aquesta causa tan il·lusionant i necessària que ens
afecta a totes i tots com a societat. •

Ajuntament
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Reunió de treball entre
Torredembarra, Altafulla,
Creixell i Interior per establir un
acord de col·laboració de les
policies locals

T

orredembarra, Altafulla i Creixell van mantenir el passat 3 de
març la primera reunió de treball
per elaborar un acord de col·laboració
entre els tres cossos de les policies locals de cadascun d’aquests municipis.
L’objectiu és aprofitar la proximitat
de les tres localitats per treballar
de manera coordinada en determinades situacions. Aquesta trobada es
repetirà en els propers mesos i seran
protagonitzades pels tres caps de les
policies locals de les poblacions. La
primera presa de contacte va servir per
marcar les línies de treball per tal de
complir amb tots els requisits necessaris per fer efectiva la iniciativa. Aquest

projecte compta amb el suport de la
Subdirecció General de Coordinació
de la Policia de Catalunya.
A la reunió, hi van prendre part els
alcaldes de Torredembarra i Altafulla,
Eduard Rovira i Jordi Molinera, respectivament; la tercera tinenta d’alcalde de
Creixell, Sílvia Farrero; la subdirectora
general de Coordinació de la Policia de
Catalunya, Marta Pons; el director dels
Serveis Territorials d’Interior a Tarragona, Joan Carles de la Monja, i d’altres
representants d’Interior, així com els
caps de policia de Torredembarra, Altafulla i Creixell, Miguel Ángel Marchal,
Àngel Fernández i Antonio Dote, respectivament. •
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La Fundació Humana recull 13 tones de roba
usada a Altafulla

L

a Fundació Humana, organització
sense ànim de lucre que des del
1987 promou la reutilització del tèxtil i
roba de segona mà, i que desenvolupa programes de cooperació a Àfrica,
Amèrica Llatina i Àsia, i a nivell local,
ha recollit un total de 13.305 kg de
tèxtil usat a Altafulla durant el 2019
per donar-li una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge.
El 2019, els donants van dipositar la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzaven als tres
contenidors de color verd de la Fundació que tenia al municipi. El servei de recollida
selectiva del tèxtil és gratuït i representa un estalvi per als municipis adherits. Ara,
amb l’ajuda de l’Ajuntament, s’han ampliat fins a cinc els punts de recollida que
s’ubiquen a l’estadi municipal Joan Pijuan, a la Llar d’Infants Hort de Pau, al Parc
del Canal, a l’escola El Roquissar i a la plaça 1 d’Octubre.
Segons l’organització solidària, “les tones totals recuperades per la Fundació
equivalen a 167.000 peces de roba la gestió de les quals implica un doble benefici:
el primer és ambiental, perquè en redueix la generació de residus i contribueix a la
lluita contra el canvi climàtic”. També destaca que “la reutilització i el reciclatge del
tèxtil durant l’any passat van representar un estalvi de 235 tones de CO2 a l’atmosfera”. Un estudi de la Comissió Europea indica que per cada quilo de roba recuperat
i no incinerat es deixen d’emetre 3,169 kg de CO2.
Des de la Fundació Humana recorden que el benefici social consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat. De fet, segons Humana, es
genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollits. D’altra banda,
els recursos obtinguts es destinen a projectes socials amb més de tres dècades
d’activitat, on 2,5 milions de persones s’han vist involucrades en els programes
de desenvolupament als països del sud amb contraparts o socis locals. Les peces
dipositades als contenidors d’Humana tenen dues destinacions: prop del 90% es
tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès
Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. •
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Els municipis de la costa central constitueixen el Pacte de
Coma-ruga d’Adaptació al Canvi Climàtic

l passat 19 de febrer, a l’Oficina de
Turisme del Vendrell, ubicada al nucli
marítim de Coma-ruga, va tenir lloc
una trobada convocada per la regidora
de Platges de l’Ajuntament del Vendrell,
Bárbara Peris, i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calafell, Aron Marcos, per tractar el tema dels efectes dels
temporals marítims i com encarar aquesta
problemàtica de forma conjunta, a la qual
hi van assistir representants dels governs
municipals de Sitges, Vilanova i la Geltrú,
Cubelles, Cunit, Roda de Berà, Creixell,
Torredembarra, Altafulla i Tarragona.
A partir d’aquesta trobada es va constituir el Pacte de Coma-ruga d’Adaptació al Canvi Climàtic que basa el seu
argumentari en la gestió sostenible i
integral del litoral de la costa central
catalana, entre el Garraf i Tarragona per
compartir bones pràctiques entre els mu-

nicipis, i per fer front comú davant les administracions superiors.
Els municipis que van participar en
aquesta reunió comparteixen una unitat
geogràfica de costa que comprèn diferents comarques i demarcacions, però
els uneix l’impacte dels efectes del canvi
climàtic sobre les platges que no entén
de fronteres administratives. Les afectacions del temporal Gloria obliguen a les
administracions a fer un canvi de paradigma sobre la gestió del manteniment de
les platges. Per això, es creu oportú crear aquesta unitat d’acció per compartir
experiències i per fer accions conjuntes.
En aquesta trobada, també es va posar
d’exemple el nou pla de gestió de la
platja d’Altafulla, que va presentar la
mateixa coalcaldessa, Alba Muntadas, i
que va ser ben rebuda per les administracions participants.

D’altra banda, com que la Generalitat
de Catalunya i el Govern de l’Estat són
els que tenen les competències en una
part molt important de la gestió del litoral,
també es creu convenient crear aquesta
consciència d’unitat per plantejar propos-

tes concretes a aquestes administracions
superiors que, en definitiva, són les que
han d’actuar directament, o mitjançant
els ajuntaments, en aquesta adaptació
al canvi climàtic. / Foto: Ajuntament del
Vendrell •

Objectiu 2020: incrementar el reciclatge en un 50%

R

epresentants de l’Ajuntament d’Altafulla, encapçalats pel coalcalde
Jordi Molinera, van mantenir una trobada
amb responsables dels bars i restaurants
de Botigues de Mar per tractar el futur
de les terrasses al passeig i a la sorra, i
la necessitat de fer un esforç més gran
quant a la recollida selectiva per complir
amb l’objectiu de reciclar, com a mínim,
el 50% dels residus que generarà el municipi aquest 2020.
Molinera va traslladar als restaura-

dors que de cara al nou pla d’usos de la
platja que s’haurà d’establir per al 2021,
el consistori té la voluntat d’instal·lar un
sistema de pilones que sostinguin les
terrasses que actualment es posen damunt de la sorra perquè els restauradors
no depenguin de l’arena per instal·lar-les.
Quant a la recollida selectiva, els representants municipals també els van
traslladar la necessitat d’arribar al 50%
en reciclatge de cara a aquest any 2020,
tenint en compte que el sector de la res-

tauració és el que genera més residus i
el que “menys recicla”, segons dades
facilitades per l’Agència Catalana de
Residus. Jordi Molinera, que va reconèixer que hi ha restauradors que sí que fan
la feina, va demanar una major implicació
en aquest sentit per evitar ser sancionats
el 2021 per instàncies europees.
Cal recordar que la Unió Europea començarà a tramitar sancions el 2021 als
municipis que no hagin reciclat el 50%
dels seus residus en l’exercici anterior.

Les darreres xifres indiquen que Altafulla
recicla el 38% dels residus que genera, i per tant, és un dels municipis susceptibles de ser multats. L’objectiu de
l’Ajuntament, segons Jordi Molinera, és
complir amb la llei i evitar qualsevol tipus
de multa. Molinera també va avançar que
“l’Ajuntament d’Altafulla posarà totes les
eines per facilitar que els restaurants puguin reciclar”, al mateix temps que va
remarcar la bona predisposició dels restauradors. •

Acció social
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Bona acceptació de l’ampliació de les activitats per a la gent gran

U

n total de 32 usuaris i usuàries van
participar el passat 2 de març en el
primer dia que es posava en marxa
el nou programa d’activitats per a la gent
gran a l’Esplai. La regidoria de Gent Gran,
que encapçala l’edil Inma Morales, ha
ampliat el programa d’activitats dirigides
que s’ofereix de manera gratuïta per a
tots els participants.
Fins ara, el consistori oferia un conjunt d’activitats monitoritzades al Parc
de Salut d’Hort de Pau, tallers de memòria o classes de ball, entre d’altres,
i ha ampliat l’oferta especialment en la
seu social situada al carrer de les Bruixes, 8. Així, s’han introduït nous tallers
i activitats d’entreteniment lúdic com ara
manualitats, teatre, clubs de lectura i
cinema i jocs de taula que estaran també

monitoritzades per l’empresa de serveis
Vital Activity.
Una de les novetats d’aquest nou
programa és la incorporació de xerrades
dirigides per diferents entitats de la vila
que, al mateix temps, representen un important teixit social i associatiu d’Altafulla.
Tots aquestes activitats han estat recollides a través d’una enquesta que s’ha
realitzat a la gent gran de la vila.
El programa té una triple funcionalitat:
dinamitzar un espai públic de la vila com
és l’Esplai de la Gent Gran, un enfortiment
de la cohesió social entre els col·lectius de
gent gran i jove, i naturalment, promoure
un envelliment actiu i saludable mitjançant
el procés d’optimitzar les oportunitats de
salut física, mental i social que permet a la
gent gran participar activament en la socie-

tat sense patir discriminació i gaudir d’una
qualitat de vida bona i independent.
Les activitats dirigides a l’Esplai es duran a terme tots els dilluns i dimecres,
de 16.00 a 19.00 hores, són d’accés lliure i estaran supervisades per una educa-

dora social. La regidora de Gent Gran,
Inma Morales, també ha avançat que es
facilitarà un servei de transport gratuït per
a aquelles persones que tinguin dificultats
de mobilitat per desplaçar-se fins al recinte de l’Esplai. •

Vivienda unifamiliar en El Castellot (La Riera de Gaià) de 3 habitaciones
dobles, un baño, un comedor y cocina independiente, con un terreno al
lado de la vivienda de 470 m2 con piscina y árboles en el cual se puede
construir una vivienda o ampliar la existente. Superficie terreno :1.000 m2.

330.000 €
OPORTUNIDAD! Piso situado en el centro de Altafulla de 85m2.

Muy luminoso, con calefacción de gas. Tiene 4 habitaciones: 3 individuales y una doble. Cocina independiente con galería y 2 baños completos.
Terraza amplia y plaza de parking pequeña.

159.000 €
Vivienda unifamiliar en zona tranquila de Altafulla.
El terreno donde está ubicada la vivienda es de 508m2, la zona de jardín
alrededor de la vivienda es muy amplio. La vivienda tiene una superfície
construïda de 150m2, 4 habitaciones, 1 aseo, 1 baño, cocina independiente, comedor, garaje y una terraza desde la cual se ve el mar.

279.000 €

Vivienda adosada totalmente reformada en Altafulla.
Dispone de un comedor, una cocina independiente de buenas
y un aseo.
Patio
una barbacoa.
Oportunidad procedentedimensiones
de Banco!!!
Venta
detrasero
últimasy jardín
7 casascon
adosadas
obra nueva
Dos habitaciones
dobles,
una habitación
individual
un baño.
en Altafulla. Muy bien situadas, Luminosas
y muy amplias.
4 habitaciones,
comedor
cony salida
a jardín
Tienepara
garaje.
airepiscina
acondicionado.
privado, cocina totalmente equipada, garaje
dosCalefacción
vehículos ycon
grangasoil
jardínycon
comunitaria.
200.000 €
Desde 298.000€
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El nou pla de gestió de la platja d’Altafulla preveu dos reservoris de s

R

ecuperar un sistema dunar que esdevingui un gran reservori de sorra i de
protecció natural davant de les llevantades a la platja d’Altafulla. Aquesta és
la conclusió que es pot extreure de la proposta elaborada per la consultora
ambiental Qu4tre, a càrrec del Doctor en Geografia i Geologia, Francesc Xavier Roig,
encomanada per la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla i que es
va presentar al públic el passat 29 de febrer a la sala de Plens amb una assistència
notable de veïnat, comerciants i empresaris de la vila.
La proposta marca inicialment tres sectors ben diferenciats: la zona del Fortí, la
part central de Botigues de Mar i la zona de l’entorn del Club Marítim i del Vinyet. A
partir d’aquí, l’informe proposa que s’hi erigeixin dos reservoris de sorra natural; un,
a la zona del Fortí; i l’altra, a la del Vinyet, al costat del Club Marítim. Aquests reservoris actuarien com a element de sedimentació i protecció de la platja per fer front
als episodis de llevantada o tempestes extraordinàries; guanyar en sorra de manera
natural, com ja s’està produint. L’acumulació de sorra en aquests reservoris garantirà el manteniment de l’arena a Botigues de Mar, que es redistribuirà de manera
sanejada i equilibrada. •

Principis del projecte

1. La diagnosi ha permès identificar la dinàmica (funcionament) de la platja d’Altafulla, coneixement imprescindi

2. El Pla de gestió pretén avançar-se i fer front als reptes de protecció de l’espai litoral amenaçat pels efectes de

3. La platja d’Altafulla és deficitària en sorra, però la seva recuperació depèn d’ella mateixa i d’aplicar mecanism

4. El projecte és una oportunitat per generar un model de diferenciació turística pròpia, que sigui referent a la Co

5. Millorar la platja significa reforçar les seves mesures d’autoprotecció, incrementar el seu valor natural i garan
6.

La recuperació dels antics sistemes dunars del Fortí i el Vinyet com a captadors i reservoris de sorra, permetr
tecció

7.

Davant de les enormes despeses públiques de la regeneració de la platja amb el dipòsit indiscriminat de sorra
cost reduït

8. No és pot entendre aquest projecte sense la implicació i el treball conjunt amb el teixit econòmic per trobar so

9. Un projecte que estimula el treball de tots els agents socials i econòmics del municipi i on el voluntariat hi té u

L’apunt

Com a apunt i exemple de mesura local de gestió, cal destacar l’aprofitament de sorra de profunditat que es va extreure
proveir de més sorra la nostra platja. L’Ajuntament d’Altafulla ha deixat clar que, de cara a Setmana Santa, la platja estarà
dors la puguin gaudir sense cap mena d’afectació.
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Medi ambient

9

sorra natural als sectors del Fortí i Vinyet

ible per dissenyar les mesures de millora

el canvi climàtic

mes locals de gestió

osta Daurada

ntir la qualitat dels usos, serveis i atractiu turístic

ran la seva redistribució a la zona de Botigues de mar per millorar la seva pro-

a, aquest és un projecte de gestió local, ajustat a les seves necessitats i a un

olucions de consens bones per l’economia local

un paper fonamental

e dels fonaments de les obres de l’antic hotel La Torreta, fet que ha servit per a
à en plenes condicions i garanties perquè visitants, veïns, comerciants i restaura-

Francesc Xavier Roig

Francesc Xavier Roig és Doctor en
Geografia per la Universitat de les Illes
Balears, Postgrau en GIS per la Universitat de Girona, especialització en
geomorfologia litoral a la Universitat
d’Utrecht, als Països Baixos, i Doctor
en Geologia per la Universitat de Barcelona. Ha publicat articles en revistes
nacionals i internacionals sobre processos geomorfològics i de gestió litoral, basada en criteris geoambientals
i socials.
També ha realitzat classificacions de
platges i dunes basades en variables
directes de gestió i ús, a Catalunya,
Balears, Cuba, República Dominicana i Colòmbia. Ha treballat en impactes associats a activitats de muntanya
com curses, trekkings o activitats de
Quads, BTT o hípica. Actualment treballa com a consultor ambiental liberal,
a través de la seva consultora Qu4tre,
en planificació, ordenació de recursos
naturals, gestió litoral i turisme sostenible per a diferents administracions.
Ha estat director del servei de gestió litoral de Menorca, Reserva de Biosfera, i ha realitzat programes i plans
de gestió litoral de platges i dunes en
Parcs Naturals de Balears i Catalunya i
Amèrica Central, així com en la redacció de criteris de gestió per a ajuntaments del litoral. Està especialitzat en
Planificació del medi natural, geomorfologia, riscos naturals, turisme soste-

nible i gestió litoral.
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Febrer carregat d’esport i festa

Àlex Cañas Torres # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
Aquest febrer ha estat un mes molt
intens. Per un costat l’organització de
la 9a Marxa dels Castells, que recordem havia de ser a finals de gener i va
ser aplaçada per les conseqüències
del temporal Glòria. Gairebé 1.000
persones combinaven esport, cultura i gastronomia.
Primer cop que organitzàvem aquest esdeveniment, introduïm algunes novetats com, entre d’altres, l’opció de
triar entre tres possibles circuits de 17,5km, 26km o
33,5km, i el fet de poder escollir entre diferents paquets
d’inscripció: marxa més calçotada, només marxa o només calçotada, amb bona acceptació entre els partici-

pants. Aprofito aquestes línies per agrair a tots els voluntaris que ens van donar un cop de mà, al CE Altafulla
per fer-se càrrec d’un dels avituallaments, Policia Local,
Brigada Municipal, Protecció Civil d’Altafulla, resta d’entitats però especialment a la Penya Ciclista, clau en el
marcatge el dia anterior i el dia de la marxa fent l’acompanyament als participants, tot amb el suport tècnic
d’Sport No Límit Group.
Per altra banda hem tornat a gaudir de la festa del
Carnaval on també introduïm alguns canvis. Modifiquem el recorregut i horaris, canviem ubicació de la
festa de dissabte, canviem el format de la guerra del
confeti, apliquem mesures per tal de fer un Carnaval

sostenible... tot això amb la col·laboració i implicació
de les colles i entitats participants, que enguany s’ha
notat en un augment de participació, cosa que agraïm
molt. Hem intentat posar el màxim de facilitats perquè
aquesta festa tradicional no es perdi, ans al contrari,
esperem vagi creixent, dintre de les nostres possibilitats, en els propers anys. Son mesos d’esforç, d’invertir
moltes hores en els preparatius, i des de l’Ajuntament
tenim el deure de donar-hi suport, com intentem fer en
tots els esdeveniments, perquè tothom quedi content.
Tot això sota el lema: “per Carnaval No tot si val”. Un
Carnaval, val a dir, sense incidències. Gràcies a tothom
per la col·laboració i responsabilitat. •

Una platja amb sol i moltes ombres
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla - AA

Ombres en el projecte de l’equip de
govern per transformar totalment el
principal atractiu turístic sobre el qual
gira l’economia del Barri Marítim.
Des d’Alternativa som conscient que
calen solucions en espais fràgils al
canvi climàtic, però ens sembla temerari eradicar una
bona part dels serveis de la platja com les dutxes, papereres o accessos. Tampoc veiem adequat convertir
els dos extrems de la platja en reservoris de sorra, eliminant barques d’un Club Marítim amb centenars
d’usuaris i en el parc Voramar l’acumulació de sorra
eliminaria la pineda, escenari del Pleamar Vintage, Tàr-

raco Viva, la Bibliomar i bona part de celebracions familiars, posant també en risc un restaurant. Aquí el
govern no ha esperat per començar a tallar les atzavares, la barrera vegetal que impedeix la invasió de sorra. El pla també planteja eliminar la barca i el biòtop
explicatiu del passeig. Els restauradors i veïns de Botigues de Mar veuen amb recel una pantalla o canyissar
que acumularia la sorra i que es qüestionin les terrasses i el xiringuito.
És fals que no s’hagi fet res fins que ha arribat el
nou govern. Ens troben a tocar la setmana santa i a tres
mesos de l’estiu i no sembla que el pla vulgui reposar
la sorra d’altres zones sobrants com ho feia el govern

d’Alternativa amb Costes i Medio Ambiente afavorint
l’arribada de milers de turistes atrets per la platja i la
Bandera Blava. No s’ha pogut amagar l’encert que va
suposar l’acord amb Tarragona per prohibir aparcar vehicles a la sorra, mesura que va suposar una querella
contra l’alcalde Fèlix Alonso que no va prosperar. Cal
pensar si es vol una platja com antigament amb còdols
en lloc de sorra i sense serveis. El pla tampoc contempla espigons i creu negatiu l’actual i el parc de biòtops.
Per fer canvis tan radicals cal anar més enllà d’una exposició a la sala de plens, ens hi juguem el model turístic d’Altafulla. Abans de tallar qualsevol atzavara que la
gent decideixi com ells propugnaven. •

El temps s’acaba

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
En ocasió de la situació d’emergència nacional que hem viscut a Catalunya aquesta tardor d’ençà de la sentència condemnatòria del Tribunal
Suprem contra els dirigents de l’1
d’octubre el grup de Junts per Altafulla va oferir a Jordi Molinera i al grup d’ERC/l’Eina entrar al govern d’Altafulla per no haver de dependre de
forces no independentistes que han votat sistemàticament en contra de tota resolució sobre el procés d’alliberament nacional. No obstant això, l’alcalde ha rebutjat una vegada i una altra aquesta oferta i ha
continuat governant com si res amb la regidora del

PSC que li dona la majoria per fer-ho. Doncs bé, des
d’aquesta tribuna anunciem que el termini de la nostra
oferta s’acaba al juny de 2020 un moment que, d’altra
banda, coincidirà amb una previsible crisi de gestió del
govern d’Altafulla que demanarà mesures urgents de
redreçament.
En efecte, és possible que el present govern de
Jordi Molinera arribi a l’estiu amb un deteriorament
encara més intens de la platja d’Altafulla malgrat el pla
que es presenta aquests dies (i les mocions aprovades
a instàncies de Junts per Altafulla) una regressió que
pot perjudicar decisivament el turisme, els negocis i,
en definitiva, l’economia del municipi. També és pre-

visible que a l’estiu torni esclatar la crisi de la brossa
amb més intensitat que l’any passat, augmenti la inseguretat i continuïn sense ser resolts aspectes cabdals per a la cultura i l’ensenyament d’Altafulla com
l’obertura de la Violeta o l’escola d’adults. Davant la
conjuntura difícil que es copsa en l’horitzó avisem des
d’aquí que si en la data estipulada (juny 2020) continua el menysteniment per part de Jordi Molinera a
Junts per Altafulla des d’aquesta formació explorarem
les possibilitats d’estructurar un govern alternatiu que
permeti al poble sortir del forat en el qual la present
gestió sembla que vagi decantant-lo. •

Cada divendres, balanç setmanal de la brigada
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Tenim un programa informàtic on anem
anotant les feines prioritàries de la nostra brigada de cada setmana. I quan
acaba la setmana, cada divendres al
matí, amb la meva amiga Gemma Maymó, el cap del servei Quique i els tècnics Xavi Blanch i Xavi
Creus en fem balanç i ja encarem la vinent. Les feines
acostumen a sortir de les reclamacions de les instàncies
dels nostres veïns. La coordinació constant, regular, entre
regidories, reforçant-nos mútuament, la permanent relació
amb el responsable de les feines, sempre inacabables, de
la brigada i amb qui elaboren projectes i els supervisen és

tan necessària com eficaç i molt agradable, molt. Sents
que allò que vam prometre “sempre al servei del poble” és
una promesa que vaig complint dia a dia. La suma de
petites realitzacions, les que es veuen i volen solucionar
petits problemes donen sentit a la dedicació i esborren les
tensions inevitables quan vols arribar a tot.
Vinc de servir al poble al carrer com a policia municipal, anys i anys, i per això fent de regidora ara mantinc
la mateixa sensibilitat: donar resposta, donar solucions;
que no t’hagin d’insistir perquè el problema s’allarga.
Un d’enllestit: el mirall a la sortida de l’aparcament de
sota l’era de l’Hospital; per a més seguretat de la sortida

al carrer del Comunidor. I no sé si us n’heu adonat de
les obres d’ordenació de l’accés i aparcament davant
de la zona comercial de Bon Àrea, Dansclass, el taller
mecànic, etc. Obra municipal d’una entrada única de 6
metres d’amplada; amb sortides obligatòries pels laterals –no cap enrere– i com a obra acordada, i pagada
entre els comerciants, la col·locació de pilones per salvaguardar les voreres de cotxes i orientar-los a l’aparcament en bateria pintant el terra de la part que dona a la
carretera. També, finalment, comencem a anar pintant
els bancs dels passeigs. El de Marquès de Tamarit amb
els arbres ben arrodonits després de podats. •

Opinió
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Una platja que s’ha de mantenir
Natàlia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Aquests dies s’ha presentat la diagnosi que s’ha fet de la nostra platja
per part d’una consultora mediambiental. En aquest estudi també se’ns
presenten accions a realitzar per gestionar degudament la platja d’Altafulla.
Aquest estudi / diagnosi ens explica com funciona el
nostre mitjà natural, és viu i en constant canvi, però alhora és el lloc de reclam del nostre turisme. La trajectòria fins el moment era de difícil resultat, doncs si no co-

mencem a actuar, la seva inèrcia és el retrocés i amb el
temps la seva inexistència. Hem d’actuar i s’ha d’actuar
ja! Ens hem de posar mans a la feina per preservar i fer
que la sorra no ens marxi, mantenir la que tenim i al
mateix temps que sigui un lloc on hi podem passar els
dies d’estiu!
Els canvis no agraden i menys quan es toquen elements de la nostra platja que faran canviar la imatge que
tots tenim d’aquest indret, però són accions que serviran
per regenerar i recuperar a mig termini la sorra. S’ha de

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

confiar i escoltar a qui coneixen el tema. Per a nosaltres,
la nostra platja és una gran preocupació, i entenem que
si comencem a posar en marxa les recomanacions dels
qui entenen, poc a poc començarem a veure els resultats. Així doncs, treballarem plegats per mantenir la platja
d’Altafulla, pensant i repensant com la gaudim i esperem
que les accions que ens proposen comencin a funcionar
en breu. •

Societat
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El Carnaval d’Altafulla guanya en lluïment i participació

ugadors de futbol americà, escocesos, gàngsters, pirates i cubans van
ser els grans protagonistes de les

rues, que enguany van comptar amb la
participació de cinc carrosses, diferents
comparses i particulars originalment dis-

fressats. Els canvis en els recorreguts, el
lluïment de Sa Majestat Carnestoltes i les
concubines i la Festa Fluor i Guerra del

Confeti van rebre una bona acceptació
per part dels participants. / Fotos: Ruben
Domínguez / Ildefonso Cuesta •

Societat
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Gairebé un miler de persones participen en la
9a Marxa dels Castells del Baix Gaià

L

a renovada Marxa dels Castells dels Castells
del Baix Gaià va tornar a ser un èxit en la seva
novena edició, que es va celebrar el passat 16
de febrer amb gairebé mil caminants completant un
dels tres recorreguts que podien escollir de 17, 26 i
33 quilòmetres. Tots ells van poder recuperar forces
amb la tradicional calçotada al Parc del Comunidor,
on hi havia la línia de meta, posant la cirereta al pastís
amb la tradicional calçotada a una jornada on van
“combinar esport, cultura i natura”, tal i com va destacar el regidor d’Esport, Àlex Cañas qui en va fer
una bona valoració: “La majoria de les opinions que
hem rebut són positives”. Els participants van caminar en la prova no competitiva des del castell d’Altafulla fins al Castell de Tamarit, passant pel Catllar, La
Riera de Gaià i Ferran. La trobada va permetre descobrir camins i senders seguint la llera del riu Gaià.
La direcció tècnica va anar a càrrec d’Sport No Limit
Group. / Foto: Blanca de la Sotilla Ventura •
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Breus
Jornades de portes obertes
a la Portalada i al Roquissar
Els centres educatius d’Altafulla comencen a preparar les jornades de
portes obertes unes setmanes abans
del procés de preinscripció per al
curs 2020-2021. El primer en donar
a conèixer les seves instal·lacions i
el seu projecte serà l’escola La Portalada. El centre obrirà les portes el
proper divendres 13 de març en dos
torns de visita: de 9:30 a 10:30 hores;
i de 15:30 a 16:30 hores. Els dies 17,
18, 19 i 20 de març serà el torn de
l’escola El Roquissar. En aquest cas,
l’horari de visita serà de 15:15 a 16:00
hores en grups reduïts de set persones. Per assistir-hi, cal reservar plaça
prèviament al telèfon 977651969. •

Es busca voluntariat per al projecte “Ara al teu costat”, de Càritas Altafulla

E

l projecte d’acompanyament a la
gent gran “Ara al teu costat” necessita voluntariat. La iniciativa es va posar
en marxa a mitjan del mes de setembre
de la mà de la regidoria de Gent Gran
de l’Ajuntament d’Altafulla i Càritas. Arran del programa Bon Dia que ofereix el
consistori a avis i àvies de la vila, ambdues entitats van detectar la necessitat

de proporcionar-los una atenció més
personalitzada, principalment a nivell
emocional.
De fet, la proposta neix amb aquest
objectiu. La presidenta de Càritas, Carme Vives, ha insistit en aquesta necessitat d’estar al costat d’aquestes
persones, i donar resposta a les seves
inquietuds i necessitats del dia a dia per

evitar els problemes derivats de la solitud i l’aïllament social. La regidora de
Gent Gran, Inma Morales, ha recordat
que “es tracta de visitar aquestes persones que viuen soles i oferir-los setmanalment una estona de companyia”.
El projecte d’acompanyament “Ara al
teu costat” es realitza mitjançant voluntariat que atén a persones majors que

viuen amb família o soles. El voluntariat
s’ocupa de visitar aquestes persones,
d’acompanyar-les i d’oferir moments de
distensió a través de la conversa. Les
persones interessades han de posar-se
en contacte amb l’Ajuntament a través
del correu electrònic aj.altafulla@altanet.org. L’acompanyament s’estableix
en dues hores setmanals. •

CORONAS DE PORCELANA EN UNA SOLA VISITA

Tel. 977 651 433

MAINADA 3B

ALTAFULLA

Whatsapp 605158451
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vam animar i vam començar a fer exposicions.
Ell m’acompanyava, em donava ànims quan
no estava inspirada i sempre tiràvem endavant.
Malauradament, va morir molt jove per a mi –als
61 anys. Vaig seguir pintant durant un any, però ja
no era el mateix.

Laura Pijuan:
“Sempre vull més i
busco coses noves.
Em va la marxa”
Nascuda a Altafulla el 1953, Laura Pijuan
sempre ha sentit la pintura com una forma
de viure, com una addició de la qual mai se
n’ha sortit. La gent d’Altafulla va despertar
el seu interès pel món artístic, i la gent de
Nagorno Karabakh va ser qui la va ajudar
a recuperar la passió que havia perdut
després de viure un dels capítols més durs
de la seva vida.
Vostè diu que l’entorn d’Altafulla i la seva
gent van provocar el seu interès per la
pintura.
Tot és gràcies a Salvador Ferré Andreu, qui em
va posar per primera davant d’un llenç en blanc.
La meva família dirigia una fonda, i com que a
l’hivern no s’hi treballava, el meu pare li cedia la
sala de sota per pintar. Jo era una mica pesada i
baixava a veure què feia, i com que no sabia com
desfer-se de mi, va aprofitar el meu interès per
la pintura per distreure’m. Vaig començar pintant
olis per després passar al paisatge, que em torna
boja! També vaig estar molts anys amb Josep
Sala, tot i que crec que em deixava anar amb ell
perquè seguia sent molt pesada. I encara ho sóc
avui dia. Sempre vull més i busco coses noves.

Va estudiar a la Facultat de Belles Arts i
el Cercle Artístic de Sant Lluc. Com s’ho
combinava amb les seves obligacions a
l’hotel?
Jo entrava a treballar tard i sortia tot just per
preparar-me els exàmens. El meu pare, que em
va donar molt de suport, em deixava estudiar
amb algunes condicions. Mai havíem pensat
que em podria dedicar al món de l’art, però ens

D’alguna manera es va veure obligada a
deixar la pintura...
Quan et passa alguna cosa molt forta, trenques
amb el que més estimes, i jo ho vaig fer amb la
pintura. Poc després va morir el meu sogre, que
era l’altra persona que més m’havia ajudat. Els
dos eren amics, i a la vegada, eren el motor que
em feia pintar. Si el meu pare no hagués mort, sí
que m’hauria dedicat al món de l’art. Com dic,
vaig continuar pintant però ja no ho feia amb
aquella borratxera, perquè això és una droga. A
més, el meu marit va créixer molt en l’àmbit professional i vaig haver-me de posar al capdavant
de la comptabilitat de l’empresa. Els diners i l’art
no són compatibles.

“Quan et passa alguna cosa molt
forta, trenques amb el que més
estimes, i jo ho vaig fer amb la
pintura”

Recordo dir a la gent d’allà, “tot el que pugui
fer per donar a conèixer la vostra situació, ho
faré”. Totes les exposicions que faig sempre van
relacionades amb Nagorno Karabakh. La meva
voluntat és que la gent conegui com són i com
viuen. Són fabulosos. És un poble on la gent t’ho
dona tot. No només coses materials, sinó sobretot, afecte. Quant als paisatges, tenen molt color,
molta llum i m’encanta pintar-los.
Parlant de colors, assegura que el nucli
antic d’Altafulla rellueix més en els dies
grisos.
A mi m’agrada molt la llum, però Altafulla normalment la pinto sense perquè els grisos la fan ser
tan bonica... Quan hi ha llum, tot queda més apagat. El nucli antic és preciós, tenim un luxe. En
part, perquè la gent ha arreglat molt bé les cases
que envolten la Vila Closa. També vaig molt sovint
a Vespella i la Riera de Gaià, i altres municipis de
l’interior. És un entorn molt bonic que et dona
diferents alternatives de colors. Ara, però, el que
m’agrada són les sessions de figura que realitza
el Cercle Artístic. Abans era reticent, però hi ha
un bon ambient i aprofito el que aprenc per incorporar-lo als meus dibuixos. De totes maneres, és
un món complex, perquè les figures han de ser
vives. L’únic que no m’acaba d’encaixar són els
temes abstractes. A vegades els utilitzo perquè
vull fer coses diferents, però és massa fàcil, i a mi
m’agraden les coses complicades. En definitiva,
em va la marxa -somriu.

“Vull que la gent em digui quin
sentiment els produeix la meva obra,
no si està bé o malament”

Durant aquesta etapa, la va trobar a faltar?
No, perquè sempre he pintat. M’agrada molt el
dibuix. De fet, crec que sóc més dibuixant que
pintora, una altra cosa és que estigués obligada
a afluixar el ritme en la vessant artística per posar
els peus a terra i tirar endavant. A més, al costat
del telèfon sempre hi ha un llapis i un paper, així
que podia compaginar el treball amb el dibuix.
El viatge a Armènia per assistir al casament
del seu fill, va ser transcendental perquè
tornés a pintar?
El meu fill i la meva jove van celebrar el seu enllaç
a Altafulla i a Nagorno Karabakh. Quan ho van fer
a Armènia, vaig agafar alguns quadres que tenia
pintats per a la seva família. Al cap de sis mesos,
vaig tornar a viatjar cap allà, i em vaig adonar que
havien despenjat un dels quadres que els havia
regalat. El quadre era el d’un ametller. Llavors
em van portar al Museu Nacional de Nagorno
Karabakh, dient-me que tenien una sorpresa per
a mi. Jo els vaig respondre que no m’agradaven
les sorpreses, però em vaig deixar enredar. Total,
en arribar al museu vaig veure que el quadre de
l’ametller estava exposat en una de les sales i recordo dir-me a mi mateixa, “això és el que volem
tots, és un senyal. Vinga, tornem-hi”.
L’experiència també li va servir per conèixer
el conflicte bèl·lic que vivia el país...

Dels espais on ha exposat, quin és el que
més recorda?
He fet moltes exposicions, fins i tot a Bèlgica,
però les que més m’agraden són les del Fòrum
d’Altafulla. No sé què em passa, si és per l’entorn
o la humitat que hi ha a l’espai, que quan estic
allí amb els meus fills –referint-se als quadres, els
miro i m’augmenta l’adrenalina. Tot i exposar a
casa, a les amistats més íntimes els hi prohibeixo
que em diguin si els agraden els meus quadres.
Els únics que ho poden fer són els meus fills,
perquè només necessito veure la seva cara per
saber el què pensen. Vull que la gent em digui
quin sentiment els produeix la meva obra, no si
està bé o malament. Reconec, però, que mirar un
quadre és difícil i no tothom ho sap fer.
.

Marc Pérez

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

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

ESCOLA ROQUISSAR

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

10,25

Carrer dels Munts

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

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

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

Veterinaris (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra

Protecció Civil

977 65 15 89
648 14 57 56

CÀRITAS PARROQUIAL

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
7:24
8:15
8:55
9:39
10:19
10:59
11:40
12:15
12:55
13:35
14:15
14:57
15:39
16:17
16:59
17:40
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

6:48
7:56
8:50
9:31
10:14
10:54
11:35
12:16
12:52
13:33
14:14
14:52
15:34
16:16
16:53
17:37
18:17
18:51
19:31
20:12
20:51
21:29
22:07

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
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: 637262258 i 977645819

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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

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

7:01
7:44
8:10
9:03
9:43
10:27
11:04
11:47
12:30
13:08
13:45
14:24
15:05
15:46
16:27
17:06
17:48
18:29
19:04
19:44
20:24
21:05
21:45

7:36
8:21
8:49
9:41
10:20
11:04
11:43
12:24
13:07
13:46
14:20
15:00
15:40
16:24
17:05
17:44
18:27
19:07
19:40
20:20
20:58
21:38
22:16

8:14
10:12
11:50
13:14
14:50
16:35
18:08
19:59
21:30

8:48
10:49
12:29
13:53
15:25
17:11
18:47
20:35
22:04

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
22:49

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
07.00
07.23
07.36
08.34
09.01
10.02
10.30
10.39
10.58
12.26
12.58
13.54
14.00
14.32
15.01
15.31
15.58
16.11
16.31
17.01
18.00
18.32
18.59
19.29
20.05
20.26
20.30
21.02
21.31
22.01
22.34

Altf/Bcn
06.02
07.06
07.29
07.57
08.08
09.04
09.34
10.29
11.33
13.34
14.35
15.03
15.20
16.37
17.06
17.37
18.34
19.06
20.06
20.34
21.05
21.47

AUTOCARS

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

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

8:04
9:58
11:33
13:00
14:36
16:21
17:56
19:47
21:20
22:50

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

Horaris:

Aiguamolls
del Gaià

7:31
9:20
10:58
12:24
14:00
15:45
17:19
19:10
20:44
22:18

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

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

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

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 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

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
13:10
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
8:31
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
12:46
13:16
13:46
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:26
20:21
21:51

Tgn
6:40
7:30
7:50
8:05
8:20
8:50
9:05
9:25
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:40
13:05
14:05
14:05
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:45
20:40
22:10

Tgn
6:50
7:35
8:35
9:10
9:45
10:10
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:15
16:15
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:10
22:25

Altf
7:10
7:55
8:50
9:30
10:05
10:32
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:37
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:32
22:45

Trdb
7:15
8:00
8:55
9:40
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

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

Altf
8:26
9:36
11:46
13:51
16:16
17:16
18:01
19:01
20:01
21:01

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

Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

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 FEBRER

Temperatura màxima

23,8 °C

dia 10

Mitjana mensual temp. màx.

18,1 °C

0,5 °C

dia 19

Mitjana mensual temp. mín.

5,3 °C

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó
Jo se p Mu n tad e s i Jo se p Maria Au le s

Temperatura mínima
Pluja màxima

1 mm

dia 12

Total pluja recollida

1 mm

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

