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L’

administració local és la més ben valorada pels ciutadans catalans pel que fa a la gestió de la crisi sanitària produïda per la
Covid-19. Els ciutadans enquestats puntuen amb un 7,13 de nota
global a la gestió feta des dels ajuntaments, molt per sobre del 6,08
que atorguen a la Generalitat i del 4,81 que donen al Govern de
l’Estat. La valoració en els municipis petits, mitjans i de fins a 50.000
habitants no baixa de 7,30. I per edat de població, els més joves i
els majors de 65 anys són els que valoren millor la gestió de l’ajuntament amb un 7,5. L’estudi, elaborat per l’Observatori de Política
Municipal de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) de la qual
l’Ajuntament d’Altafulla n’és entitat associada, es basa en 1.200 enquestes telefòniques amb mostres proporcionals i representatives
dels municipis catalans de totes les mides. Les enquestes es van
realitzar entre el 2 i el 12 de juny a majors de 18 anys i té un marge
d’error +- 2,89.
A grans trets, l’informe demostra que la proximitat, la transparència i la rendició de comptes és el millor mecanisme per fer front als
reptes i les necessitats que tenen els nostres ciutadans; i un cop més,
es posa en valor la gran tasca que realitzen els ens locals per fer front

i superar possiblement el context més dificultós que ens hem trobat com a societat, ja que ha afectat sanitàriament, econòmicament
i socialment els nostres pobles i les nostres ciutats. Per tot això, no
és d’estranyar, que les dues associacions de municipis majoritàries
de Catalunya, l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC),
reclamin al Govern de l’Estat espanyol que tots els pobles i les ciutats
del país puguin utilitzar els estalvis i romanents que els hi són propis,
mitjançant una modificació legal de la llei d’estabilitat pressupostària i
la LRSAL, per tal de destinar-los a la reactivació socioeconòmica derivada de la crisi social, sanitària i econòmica de la COVID-19.
Totes dues entitats municipalistes expressen el seu rebuig a la
mesura acordada entre l’Estat i la Federación Española de Municipios i Provincias (FEMP), que lluny de flexibilitzar la regla de despesa i
permetre que els ajuntaments i la resta d’ens locals puguin disposar
dels seus romanents i estalvis per destinar-los a la reactivació socioeconòmica, fixa que s’hauran de prestar a l’Estat, que els retornarà en
un termini de quinze anys. Per tant, és evident que el clam ha de ser
clar: els nostres estalvis són l’eina de la recuperació. Els necessitem
ara, no d’aquí uns anys. •
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ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament,
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn
Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises
del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

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

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

E

l Ple d’Altafulla va donar llum verda a la modificació
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
referent al pla urbanístic de la zona de Safranars, una
zona pendent d’urbanitzar que es troba entre la llera
del riu Gaià i l’ermita de Sant Antoni, amb el camí de
Ferran al seu pas. Ho ha fet just un any després de la
suspensió de llicències promoguda pel mateix consistori perquè veien en el plantejament urbanístic del 2004
diverses mancances i la necessitat d’actualitzar-lo amb
la finalitat de replantejar un projecte que aposta ara per
l’augment del nombre d’habitatges protegits i per
l’ampliació de les zones verdes.
L’aprovació va comptar amb el vot favorable del govern de l’EINA-ERC, el PSC i Ara Altafulla, i d’Alternativa Altafulla, a l’oposició, grup promotor de l’anterior pla.
Des d’Alternativa però s’ha demanat que es treballi per
a què el consistori pugui intervenir en l’adjudicació dels
habitatges de protecció oficial projectats per afavorir que
aquests puguin ser ocupats majoritàriament per veïns
del municipi.
El nou planejament, en què l’obra passa a ser titularitat de l’Ajuntament, es planteja la unificació de dos
dels tres sectors d’aquesta zona per eliminar la dependència estructural. En aquest sentit, un dels grans canvis serà l’augment d’habitatges públics.
Es destinaran 5.000 metres quadrats per a la construcció de 42 habitatges protegits. Es tracta, segons
l’edil d’Habitatge, Àlex Cañas, de respondre a la demanda actual de la ciutadania.
El nou planejament prioritza, doncs, aquesta tipologia d’habitatge que no pas la unifamiliar, com es preveia
anteriorment. S’aposta, en aquest sentit, per un “urbanisme intensiu en comptes d’extensiu”, tal i com va
destacar la coalcaldessa, Alba Muntadas, combinant
edificabilitat vertical en bloc i en filera amb horitzontal
d’una manera més sostenible. Així, s’incrementarà la
zona verda i la seva reorganització a la franja paral·lela al riu Gaià i a un dels turons per preservar el
patrimoni cultural i les masses boscoses.
Igualment la disposició d’aquestes construccions
serà més harmònica respecte a les altres zones ja

urbanitzades de l’entorn i li donarà continuïtat. Una
continuïtat que també es busca amb el canvi en la manera com es realitzarà la urbanització de l’àmbit de Safranars, ja que es preveu que sigui l’Ajuntament qui
dirigeixi l’actuació i s’encarregui d’urbanitzar tots els
vials i els espais municipals de la zona.
D’aquesta manera es farà la intervenció al mateix
temps i s’afavorirà la connexió entre tots els sectors. És a dir, s’evita que es doni la circumstància que
dins el mateix àmbit hi hagi zones urbanitzades i altres

que no, depenent de la voluntat dels propietaris dels
terrenys de construir-hi. Des de l’ajuntament preveuen
que cap al 2022, a finals del mandat, puguin tenir-ho
tot llest per començar les obres. El termini d’informació pública per a realitzar suggeriments o al·legacions
finalitzarà al 2 d’octubre de 2020, i es podrà presentar
via instància genèrica dirigida a la regidoria d’Urbanisme. •

Ajuntament
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L’Ajuntament d’Altafulla impulsa un estudi per saber quin ús fan
els banyistes de les platges

L’

objectiu principal és saber què
pensen per poder adequar el pla
de gestió de les platges a les
necessitats dels usuaris. Quanta estona
passen a la platja? Com s’hi desplacen?
O què opinen de la neteja de la sorra,
els serveis i equipaments de les platges
d’Altafulla? Són algunes de les 24 preguntes de l’enquesta que ha impulsat
l’ajuntament per saber què opinen els
veïns i visitants de les platges del municipi tenint en compte el pla de gestió
d’aquest espai que ha impulsat l’equip
de govern.
En una setmana, ja s’han fet unes
170 enquestes. De moment, la majoria
d’enquestats coincideixen que Altafulla
té unes platges magnífiques. L’apunt
pendent a millorar és el tema de les dutxes que a hores d’ara per l’actual situa-

ció sanitària no estan obertes al públic.
L’enquesta es pot realitzar fins al 20 de
setembre amb el codi QR que faciliten
els informadors, i també està disponible
a l’Oficina de Turisme de la plaça dels
Vents i a les xarxes socials del consistori.
Els encarregats de fer aquestes qüestions són el grup de quatre informadors
que ha contractat el consistori enguany
per tasques d’atenció a la ciutadania.
També s’ha tingut en compte la situació d’excepcionalitat que es viu
per la pandèmia, cosa que, com ha assenyalat la coalcaldessa i responsable
de platges, Alba Muntadas, ha provocat
que “alguns dels aspectes de la gestió
de la platja hagin patit modificacions”. A
l’enquesta també s’hi pregunten altres
qüestions de caràcter més general com
ara l’ús que fan els usuaris de la platja

de serveis de restauració de la zona o
l’ús dels contenidors de recollida selectiva.
També si usen el trenet ja que enguany, com ha destacat Muntadas, “s’ha

potenciat com a servei de transport municipal”. Amb els resultats de l’enquesta el consistori comptarà amb una eina
més per continuar treballant en la millora
de les platges. •

El Centre Obert podria traslladar-se a la casa de l’Alberg a principis del 2021

N

ova passa endavant per traslladar el Centre Obert
d’Atenció a la Infància i les Famílies d’Altafulla a
l’antiga casa del director de l’Alberg. Tècnics de l’Ajuntament començaran en breu a redactar el projecte de
rehabilitació de l’immoble un cop s’han posat sobre
la taula quines són les necessitats d’espai i estructurals
que tindrà el Centre Obert, que actualment compta amb
un local de dimensions reduïdes a la planta baixa de les
antigues Escoles Teresa Manero.

Així es va acordar en la visita que van realitzat a
l’edifici, el director de Serveis a la Joventut de la Generalitat de Catalunya, Pep Serrano, i els coalcaldes d’Altafulla Jordi Molinera i Alba Muntadas, acompanyats de
l’arquitecte municipal i tècnics de Joventut de l’administració catalana el passat 20 d’agost.
Amb aquest compromís, establert inicialment a
principis d’any, l’Ajuntament d’Altafulla aconsegueix
“dotar d’activitat un espai públic que no tenia vida des
de feia 8 anys”, com va assenyalar el coalcalde Jordi
Molinera. Aleshores es va tancar la casa perquè la seva
funció havia quedat obsoleta. Antigament era la llar del
director de l’Alberg de Joventut Casa Gran, ubicat al
carrer de la Placeta i que continua en funcionament.
El que es rehabilitarà ara és la casa que es troba
a escassos metres de l’equipament juvenil. Una
estructura de casa convencional, amb dues plantes,
que ara, canviarà de fesomia interior i que tindrà una
nova vida. I el projecte per fer-ne la rehabilitació ja

Visita del vicepresident de la
Generalitat de Catalunya
Pere Aragonès

A

ltafulla va rebre el passat 30 d’agost la visita del vicepresident del Govern de
la Generalitat de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès,
en una trobada on els coalcaldes Jordi Molinera i Alba Muntadas li van traslladar la
valoració més que satisfactòria del primer any de la coalcaldia —Altafulla és l’únic
municipi que té dos coalcaldes. També els diversos projectes en matèria d’habitatges i gent gran que tenen sobre la taula, i que requeriran un ajut de finançament per
tirar-los endavant com va assegurar el mateix Molinera.
Pere Aragonès va destacar el paper d’Altafulla a l’hora de portar el lideratge en
mesures de coresponsabilitat en l’àmbit municipal a nivell de país, així com la
voluntat —ja materialitzada, per adaptar-se als nous temps amb la implantació del
vot telemàtic en casos de maternitat i paternitat, o motius de salut. I en aquest cas,
una imatge val més que mil paraules on la representativitat de la dona té un pes més
destacat. / Foto: Ajuntament •

està en marxa amb una dotació pressupostària inicial de 60.000 euros de les arques municipals a més
d’una aportació de la Generalitat. Aquest pressupost
ha de permetre realitzar les obres i el trasllat de Les
Bruixes.
El conveni de cessió d’aquest immoble a l’Ajuntament, estableix un “ús compartit” de l’espai, segons ha
explicat Molinera, entre Generalitat i administració local
per permetre, per una banda, la instal·lació del Centre
Obert, i, per l’altra, l’ús de l’espai per reunions o altres
activitats similars que es requereixin des de la Direcció General de Joventut de la Generalitat, que manté la
propietat de l’edifici.
Al seu torn, la planta baixa de les antigues Escoles
Teresa Manero serà aprofitat per ampliar la seu de
Càritas, que es troba actualment a la primera planta de
l’edifici. Tot i que no es vol fixar una data d’inauguració,
s’espera poder disposar del nou equipament durant el
primer semestre de 2021 a tot estirar. •

El ple
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S’aprova la segona fase de remodelació de l’edifici del casal
municipal la Violeta

E

l Ple va aprovar inicialment en la sessió extraordinària que es va celebrar el passat 27 d’agost
el projecte per a la segona fase de les obres
del casal municipal La Violeta, que comprenen entre
d’altres la instal·lació de cadires mòbils o l’habilitació
de les sortides d’emergència necessàries.
Un nou projecte que es dividirà en tres fases independents. La més important, i la que s’emporta la
meitat del pressupost de 353.877,95 € previst, serà
la de la instal·lació de cadires mòbils que permetin que la sala tingui un caràcter polivalent. Una
aposta que ha estat el principal punt de fricció en
els darrers mesos entre el govern actual i l’anterior,
que va tirar endavant el primer projecte, que preveia
cadires fixes.
Les altres dues fases consistiran en l’habilitació de la sortida d’emergència necessària i en la
solució del problema d’humitats que afecta a la
façana nord. Tots dos treballs però es troben immersos en sengles conflictes jurídics, ja que afecten a
propietats privades, amb les que s’ha de treballar per
a trobar una solució, però sense que aquests afectin
al desenvolupament de les obres.
L’aprovació inicial del projecte va comptar amb els
vots favorables dels grups del govern, ja que Alternativa Altafulla hi va votar en contra i Junts per Altafulla
s’hi va abstenir. Des del principal grup de l’oposició
es va tornar a criticar el retard i el sobrecost de les
obres, mentre que des del govern es va defensar la
polivalència de la sala i la seguretat de les instal·laci-

ons. Ara el projecte passa a un període d’exposició
pública en el que s’espera la presentació de diferents

Altafulla rebutja donar el seu romanent de tresoreria
a l’Estat

A

ltafulla no donarà el seu romanent de tresoreria a l’Estat
espanyol tal com es desprèn de la
proposta pactada entre el govern
central i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies per tal que
sigui l’Estat qui decideixi a què es
destinen aquests diners.
Altafulla rebutja l’acord de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies per tal què els ajuntaments donin
el seu romanent de tresoreria a l’Estat i sigui aquest qui decideixi a què es destinen
els diners. El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, considera que l’Estat està exercint un “abús de poder” i que sembla que s’estigui “castigant” als ajuntaments per
haver fet bé la seva feina mentre que “l’administració central no ho ha fet i busca
tenir liquiditat espoliant als ajuntaments”.
Molinera lamenta que el govern espanyol vulgui apropiar-se dels estalvis generats en els ajuntaments amb l’esforç de l’administració local i dels veïns, per
després retornar-ne una part en forma d’ajuts i d’una manera fraccionada. Creu
que aquesta és una pràctica “centralista” i que no s’adequa amb la idea de govern
progressista que es propugna des de la Moncloa.
El coalcalde d’Altafulla assegura que el que cal és que l’Estat autoritzi els ajuntaments a invertir el seu romanent directament en polítiques socials i a cobrir
les necessitats del seu poble, ja que és l’administració que li és més propera.
Molinera ha criticat igualment que aquesta proposta d’acord entre govern central
i Federació Espanyola de Municipis i Províncies contempli que només els ajuntaments que donin el seu romanent rebin després ajuts. Una mesura que considera
“insolidària” i que representa un “xantatge” evident per forçar els ajuntaments a
donar els seus estalvis.
Per fer sentir la seva veu i fer força contra aquesta mesura, Altafulla s’ha adherit
al manifest de l’Associació de Municipis per la Independència que insta a tots
els ajuntaments catalans a negar-se a donar aquest romanent per nodrir les arques
de l’Estat. El manifest es farà arribar tant a la Generalitat com al Parlament i a institucions espanyoles com el mateix president del govern de l’Estat, al Congrés i al
Senat. •

al·legacions que podrien prorrogar-lo encara més en
el temps. •
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Més d’un miler de persones gaudeix del 33è FIM, tot i la
pandèmia de la Covid-19

l 33è Festival Internacional de Música d’Altafulla ja va abaixar el teló
després de tres setmanes intenses de concerts a la plaça de l’Església. Els dos darrers, amb un quartet de
saxos, els Kebyart Ensemble que van
sorprendre per la seva frescor i el registre de les seves composicions; i les cordes de l’Orquestra de Cambra Terrassa
48 i la violinista Lana Trotovsek, que van
executar amb solidesa un programa
basat en Johann Sebastian Bach i els
colors musicals d’Europa.
Anteriorment havien passat per l’escenari de la plaça de l’Església propostes de tot tipus, amb una combinació
d’estils i instruments que van agradar
el públic, segons va copsar l’organització del certamen. Un aspecte que va
voler destacar la regidora de Cultura
d’Altafulla, Gemma Maymó. Igualment
també es va valorar positivament la
bona organització pel que fa, sobretot,
a les mesures de prevenció per la Covid-19.
Unes mesures que no van fer tirar
enrere el públic, que va valorar l’aposta de l’Ajuntament per tirar endavant el
certamen i fer que la vila gaudeixi d’una

“cultura segura”, com va afirmar la
regidora de Cultura. Al mateix temps,
Maymó es va mostrar “molt satisfeta”
sobre com es va desenvolupar el festival, i per la resposta del públic.
Amb els set concerts programats es
va superar el miler d’espectadors
amb una mitjana de gairebé un centenar i mig d’espectadors per concert.
Recordem que l’aforament enguany es-

tava limitat a 185 persones, per poder
preservar les distàncies.
Per la seva banda el codirector artístic del Festival, Claudi Arimany, va
subratllar la “capacitat de reacció” de
l’organització quan, amb només 48 hores d’antelació, els artistes del concert
dedicat a Beethoven van declinar traslladar-se a Altafulla des d’Itàlia a causa
del coronavirus.

L’edició d’enguany del FIM ha estat
marcada per la pandèmia. A la reducció de l’aforament cal sumar-hi el fet
que tots els assistents ho van haver de
fer amb mascareta, sotmetent-se a un
control de temperatura a l’entrada i havent de donar les seves dades personals per facilitar el rastreig en cas d’un
eventual contagi per Covid-19. •

Una desena d’artistes, molts d’ells locals, actua a la Nit de Piano i Poemes d’Altafulla

L

a Nit de Piano i Poemes d’Altafulla va celebrar el passat 30
d’agost la seva 22a edició. La plaça
de l’Església es va omplir de persones que van escoltar la poesia i música d’una desena d’artistes, molts
d’ells locals. L’entrada era gratuïta
amb aforament limitat i la mascareta era obligatòria. Amb aquest
acte, es va tancar l’agenda cultural altafullenca del mes d’agost. /
Foto: Ajuntament •

Breus
Altafulla serà present a la Setmana del
Llibre en Català
Barcelona acollirà del 9 al 13 de setembre una nova
edició de la Setmana del Llibre en Català en el marc
de les festes de la Mercè, una mostra editorial de les
llibreries i editorials que treballen amb llibres en català. La Biblioteca d’Altafulla hi ha estat convidada per
primera vegada, d’entre més d’un centenar de centres,
per part de la Central de Biblioteques de Tarragona.
Una de les responsables de l’espai, Sònia Segura, s’ha
mostrat molt contenta per la possibilitat d’assistir a un
esdeveniment tan important com aquest, i sobretot, per
la subvenció de 500 euros que els han atorgat i que els
permetrà adquirir nou fons per a la biblioteca. Els usuaris i la resta de vilatans del municipi poden suggerir els
títols d’aquells llibres en català que els agradaria trobar
a la Biblioteca Municipal per tal que les seves responsables puguin adquirir-lo en la gran cita que acollirà
la capital catalana. I si algú està interessat en un títol
en castellà, les responsables també en prendran nota

per obtenir-lo a través de la llibreria tarragonina Adserà. Tots aquells que vulguin aportar les seves propostes han d’enviar un correu a l’adreça electrònica cites.
prestec.biblioaltafulla@gmail.com, enviar un watshapp
al telèfon 608 589 530 o entrar al perfil de Facebook de
la Biblioteca Municipal d’Altafulla.
L’11 de setembre, presentació del domàs
dels 200 anys del vot de poble a Sant
Antoni
La presentació del domàs dels 200 anys del vot de
poble a Sant Antoni i la baixada de la representació
del Quadre fins a l’Església de Sant Martí, acompanyats per la Cobla Reus, és un dels actes més destacats de la festa major de ‘La Petita’. De fet, enguany
es compleix l’aniversari 200 de l’efemèride sobre el fet
que l’aparició del Quadre de Sant Antoni va suposar
la desaparició de la pesta a la vila. El domàs es podrà
recollir a l’Ermita o a la plaça de l’Església el mateix

dia 11 o a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic a
partit del dilluns dia 14.
La Biblioteca romandrà tancada per
vacances del 7 al 14 de setembre
La Biblioteca Municipal s’ha convertit en un dels punts
més freqüentats d’Altafulla durant l’estiu per part dels
veïns i veïnes de la vila, que hi han trobat un espai segur i amb un ambient de tranquil·litat ideal per treballar
o simplement gaudir d’una bona lectura. L’equipament
ha estat obert durant tot el mes de juliol i agost, i les
seves responsables s’han guanyat unes merescudes
vacances. Per això, la biblioteca romandrà tancada del
7 al 14 de setembre, per obrir el dimarts 15 amb l’horari
d’hivern, matins de dilluns a dijous, de 10 a 13 hores; i
tardes de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores. Llavors,
l’equipament tornarà a obrir les portes i ho farà mantenint les mesures de seguretat i prevenció establertes en
la fase 3 per a totes les biblioteques del país. •

Cultura
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El delegat de la Generalitat a Tarragona visita els treballs
arqueològics a la Vil·la romana dels Munts

l delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona,
Òscar Peris, acompanyat del director general dels Serveis Territorials
de Cultura, Jordi Agràs; la directora
del Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT), Mònica Borrell, i la
regidora de Cultura d’Altafulla, Gemma
Maymó, va visitar el passat 11 d’agost
els treballs arqueològics que s’estan
duent a terme a la Vil·la romana dels
Munts d’Altafulla.
L’excavació arqueològica prèvia a la
intervenció arquitectònica que s’ha de
fer a la coberta interpretativa de la
residència principal de l’antiga vil·la romana té una durada prevista de sis setmanes i té un cost de 69.684,69 €. Els
treballs consisteixen en revisar la fonamentació de l’espai per permetre la instal·lació dels pilars que han de suportar
la coberta nova. En concret es fan fins
a un total de set sondejos per confirmar
que les obres no afectaran a la conservació de les restes.
Cal recordar que mentre està en
marxa aquesta actuació el jaciment
està obert i permet les visites al públic
amb normalitat de la mateixa manera
que es fa amb les visites teatralitzades

dels dissabtes. L’equipament forma
part de la xarxa del MNAT gestionat pel

departament de Cultura a través de la
seva adscripció a l’Agència Catalana

del Patrimoni Cultural. / Foto: Ajuntament •

8

Educació

Plaça del Pou / núm. 213 / setembre 2020

Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles
L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de
la pandèmia per la COVID-19, per la socialització que representen les escoles, així com per la necessitat de no interrompre la formació de milers
d’estudiants.
La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al
màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres. Evitar contagis i
detectar-los aviat, és clau perquè es puguin assolir amb èxit els objectius
educatius i pedagògics. Per això, des de les administracions es demana
a la ciutadania la màxima col·laboració i comprensió en aquesta nova
etapa.

• També es veurà limitat amb alguns docents: a infantil i primària, els
que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i
respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.
• A més es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels
espais comuns i cal garantir l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons
allà on sigui necessari.
• També s’aportarà tot el material gràfic i cartells per senyalitzar espais
i fer recomanacions d’higiene i seguretat.
Com es fa la prevenció de casos de la COVID-19?
1. MASCARETA

Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre
educatiu?
L’alumne no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la
temperatura amb antitèrmics, i l’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar
amb la mascareta ben posada.
L’alumne no pot tenir cap d’aquests símptomes:

Menor o igual a 14 anys
Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Congestió nasal
Vòmits o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

Més de 14 anys
Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Alteració del gust o de l’olfacte
Vòmits o diarrees
Mal de cap
Malestar
Calfreds
Dolor muscular

A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:
• Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
• Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
• Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
• Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per
COVID-19.
Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar
els contagis?
• Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i,
per tant, els seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions
a infantil i primària si la situació epidemiològica ho permet —en cas
que no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula a partir de
6 anys. A partir de secundària, sempre hauran de dur mascareta.
• El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de
fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), que
s’hauran de mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns.

• S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen
haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que
sigui necessari.
• A l’educació infantil i primària els nens i nenes d’un mateix grup estable de convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per
tant i mentre les condicions epidemiològiques ho permetin, només
hauran de dur mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes
d’un altre grup. Malgrat això, si les condicions epidemiològiques ho
requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, també hauran de
dur mascareta a l’aula.
• A partir de secundària la mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat
en tot el recinte escolar.
• Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar la distància mínima d’1,5 metres entre els nens i nenes.
2. HIGIENE
• Accés a gel hidroalcohòlic per fer una higiene de
mans freqüent.
• S’incrementa la neteja, ventilació i desinfecció dels
espais.
• Les escoles han d’implementar mesures específiques per a les entrades i sortides al centre, separar
les taules, habilitar nous espais, etc.
I si hi ha un cas de COVID-19?
Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de
fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova
PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari
durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.
És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?
• En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia
l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà
les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de
la valoració sobre el terreny a cada centre.
• En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació
es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs
escolar.

PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTEU L’APARTAT WEB CANALSALUT.GENCAT.CAT/SALUTESCOLA
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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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Més habitatges socials, més zones verdes, lideratge... i bona Festa Major!
Àlex Cañas Torres # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Dijous 27 d’agost aprovàvem en Ple Extraordinari la modificació del planejament
que contemplava el POUM per la zona
dels Safranars. Aquesta modificació ens
ha permès incidir en la tipologia d’habitatges que s’hi construirà, afavorir l’augment
de zona verda que hi ha a tocar de la llera del riu Gaià, fet que
permetrà una transició més amable amb el límit del terme i
dos aspectes més, molt importants. Per un costat la direcció
i execució per part de l’Ajuntament d’urbanitzar la zona, permetent i assegurant així la consecució i finalització de l’obra,
fent que es pugui tenir accés abans als terrenys que seran de
titularitat municipal i evitar que per problemes aliens a l’Ajun-

tament, pugui quedar a mitges com el sector de La Cabana,
a l’entrada del poble per Tarragona.
D’altra banda, l’augment del nombre d’habitatges públics
que s’hi construiran, arribant als 42 de no menys de 100 m2.
Així doncs, primer pas fet en aquest sector, on el següent
serà buscar la millor manera de gestionar aquests habitatges,
valorant els errors d’anteriors promocions. Seguim treballant
per no quedar-nos només aquí, doncs ja fa temps que estem en la recerca d’altres espais o noves alternatives i el pla
d’actuació d’habitatge municipal (PAHM) que iniciarem ara al
setembre amb la Càtedra de la URV ens serà de gran ajuda.
Canviant de tema, setembre és sinònim de Festa Major petita
i de Diada Nacional de Catalunya.

Una festivitat marcada pel temps que estem vivint i que
s’haurà d’adaptar en tots els sentits. Des de l’Ajuntament
hem programat una sèrie d’actes per mantenir l’oferta festiva i cultural. En aquest sector, dels que més han patit, ha
quedat palès que amb una bona organització, es poden realitzar actes segurs. A Altafulla s’ha demostrat amb l’Altacústic i el FIM, entre d’altres, i no dubto que La Petita serà un
exemple més de responsabilitat i seguretat, perquè la cultura
és segura. Des d’aquí animo la gent a participar, sabent que
no serà el mateix però que podem gaudir la Festa Major
d’una manera diferent i amb el mateix esperit de sempre.
Bona Festa Major! •

Safranars i casal de La Violeta

Marisa Méndez-Vigo # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem
En el darrer ple extraordinari s’han aprovat
dos projectes iniciats per l’anterior govern
d’AA i que finalitzaran amb diferents resultats. La modificació del POUM de la zona
de Safranars era necessari per a adequar el
projecte a un model més compacte d’urbanització. Tanca el sòl urbà per la banda de ponent i permet la
construcció de 42 habitatges de protecció oficial. S’ha de pensar molt què es farà amb l’extensa zona verda en el límit oest
dels terrenys, per evitar que es converteixi en espai degradat i
únicament per a gossos. Altafulla necessita habitatges assequibles i públics però no necessàriament de “protecció oficial”.

Si l’Ajuntament no aconsegueix altra cosa, la normativa actual
de la Generalitat, juntament amb els temps d’incertesa econòmica que vivim dificulta molt la construcció dels HPO. que, per
altra banda, no responen, en general als perfils dels demandants d’habitatges a Altafulla. Ja es veurà, i no molt aviat, en
què queda la construcció d’aquests HPO.
L’altre projecte, La Violeta, obra ja acabada des del passat
mes de novembre, segueix les vicissituds de voler transformar
un teatre-auditori en una sala de ball. Un increment innecessari
de 353.877,95 €, destinats bàsicament als seients mòbils, la
seva col·locació, l’adequació dels revestiments de les parets
interiors per activitats a peu dret (se suposa que la gent fa mal-

bé les parets quan ballen), la conversió del bar en un magatzem
i a construir dues sortides d’emergència que afecten un espai
singular d’Altafulla, l’hort de la casa del Joan Vives a Marquès
de Tamarit. Un increment del 35% de pressupost per no voler acceptar un teatre-auditori amb programació estable, que
complementa altres equipaments del municipi per activitats “a
peu dret”, com el nou gimnàs, la sala Teresa Manero o el poliesportiu. Un endarreriment d’un any més, com a poc, per la
finalització, apertura i ús de l’equipament i, és clar, una altra
oportunitat per posar una placa dient que els coalcaldes inauguren La Violeta... •

Desastres d’estiu

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
Ni la crisi de la pandèmia no ha aconseguit encobrir els problemes estructurals
del municipi que han esclatat aquest estiu
com ho va fer el darrer: la degradació de
la platja, la brossa i l’ocupació il·legal. La
resposta del govern d’Altafulla, com s’esdevingué l’any passat, ha consistit en espolsar-se les responsabilitats, com sempre al·legant que ells no tenen la culpa de
la mala gestió perquè, en la típica rebequeria infantil, els dolents sempre són els altres: el consell comarcal en el cas de
la brossa, la legislació penal i la desídia dels bancs en el cas
dels okupes i els elements climàtics en el cas de la platja.

Però si bé és cert que la passada temporada el mandat
tot just arrencava i no havien tingut temps de fer res la coalició ERC/EINA-Ara i PSC (155) s’ha mostrat del tot incapaç
de fer front a aquestes adversitats i ni tan sols ofereix alguna
perspectiva de resolució sinó que més aviat es limita a exigir
resignació a la ciutadania i a recordar, per part de l’Eina, que
ells van guanyar les eleccions com si aquesta condició proporcionés una mena de dret perpetu no subjecte a l’escrutini
del poble que és del tot incompatible amb la democràcia ja
que, òbviament, d’eleccions algun dia en tornaran a haver.
Però aquesta nul·la aportació de solucions i aquesta
actitud de passar les culpes als altres ha tocat os, preci-

sament, amb la gestió dels rebrots del Covid-19 que hem
patit a Altafulla aquest estiu. Amb l’excusa de l’aplicació dels
protocols de la Generalitat s’ha encarat el problema amb
un secretisme i una manca d’informació que no feia altre
cosa que atiar els rumors, de vegades esbiaixats, entre la
ciutadania la qual, lògicament, volia saber què passava. La
transparència en el govern sempre és la millor arma per superar fins i tot les desgràcies més terribles com, en el mateix
cas de la Covid-19, han posat de manifest altres municipis
que han patit un rebrot com, per exemple, a la Seu d’Urgell
liderada per Jordi Fàbrega. A Altafulla, per contra, sempre a
la cua de tot. •

Orgull de poble!

Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla
Tots ja sabem que Altafulla és un indret diferent, però aquest estiu ha estat clau. Amb
una pandèmia mundial assetjant el turisme
i el comerç, Altafulla ha sobreviscut de manera diferent a molts indrets de la costa catalana, ja no mirem aquí a prop, sinó al llarg del litoral català.
Les expectatives en els primers dies d’obertura després del
confinament eren poc esperançadores, però a mesura que
anàvem avançant en les diferents fases de la desescalada es
podien fer noves travesses de com viuríem l’estiu a Altafulla.
L’ampliació de les terrasses al 100 % d’ocupació, les facilitats per trobar espais per reubicar terrasses allà on no eren

possibles les distàncies i un acompanyament en les diferents
fases pels comerços, han estat clau per poder fer front a una
temporada d’estiu atípica. Els mesos de juliol i agost han permès que Altafulla hagi viscut una temporada d’estiu diferent
però viva. Molta gent ha escollit el nostre municipi per gaudir
de les seves vacances o dies d’escapada, fent-ho de manera
responsable i segura.
Les segones residències, càmpings i hotels de la vila han
tornat a la “normalitat” d’altres estius, amb mesures de seguretat per la Covid-19, però sense deixar de costat la capacitat
de gaudir de la nostra platja, el nostre poble i els voltants.
Ara més que mai hem d’estar orgullosos del turisme que te-

nim, dels nostres restauradors, hotelers i comerciants. S’ha
fet molt bona feina en els dies de més concurrència de persones, sense cap incident greu i recordant les mesures de
seguretat en tot moment amb els informadors, els plafons i
els socorristes!
Podem estar satisfets de com ha anat l’arribada de la
gent, la gestió de les mesures i en definitiva, la temporada
que es preveia tant trista, ha estat atípica però no un desastre. Encara ens queda tot un setembre i octubre per seguir
sumant, i alhora treballar per acompanyar a tots aquells negocis, autònoms i empreses que ho necessitin per poder passar
conjuntament el que ens queda d’aquesta pandèmia. •

Fòrum
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Apunts d’un Ple maratonià (presencial)
Som a dos quarts de dotze de la nit del dilluns 27 de juliol.
El Ple d’abans de vacances. Fa quatre hores que dura. Tres
parts perfectament diferenciades, per la transcendència i
sobretot pels tons: la dels acords de l’ordre del dia; la de les
mocions per sentir-se parlamentaris i el torn d’informes del
govern —perfectament transparents—, i el de preguntes de
l’oposició —on demostren que de cap manera han paït els
resultats. AA, per defenestrada; Junts, per no haver format
el front “indepe” amb Eina. D’acords només un de transcendental: traslladar despeses de Cultura que ha calgut suprimir. Només abstenció de Junts. Mocions: acord per instal·lar
la bandera d’Altafulla a la rotonda entre l’antiga carretera i la
Ronda. Proposta d’Ara i PSC. La primera pròpia.

En el debat sobre la sanitat universal a proposta d’AA les
respostes de l’Héctor i del Jordi m’han deixat el mal regust que anaven de defensa tancada, “de polítics professionals” amb aspiracions, de la immaculada política dels
seus respectius partits. Poden tenir futurs personals; però
m’han fet emprenyar per la nul·la autocrítica. En l’al·lusiva
al rei emèrit, el regidor Jaume fins i tot ha condemnat que
tingués amants. La cosa ha passat de la ratlla quan el sectarisme republicà del Jordi ha assegurat que la corrupció,
com la monarquia, és també hereditària. Són afirmacions
que no s’obliden. Això dit se’l sent especialment eufòric.
En el torn de preguntes de l’oposició, reflectides les mentalitats dels Francesc —i sobretot la Montse, de controla-

dors de creure que amb mesures de força, amb càstigs,
tot es pot arreglar; que en definitiva el govern té part de
complicitats en els incivismes en l’abocament selectiu de
brosses, en no portar mascaretes o no mantenir distàncies a la platja per no actuar amb una duresa. El fantasma de desallotjar la platja ha sobrevolat al Ple. Ja ens
van desallotjar de poder aparcar a la millor platja, la de la
Roca de Gaià; la nascuda mercès a l’espigó de Costes de
l’Estat. Justa acabada la meva esbravada, acaba el Ple;
a la vora de mitjanit.
Fonxo Blanch
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Les visites a la Vila Closa registren una demanda alta malgrat
les restriccions per la Covid-19

T

ot i haver estat aturades durant
l’etapa del confinament i fins que
no es van permetre aquest tipus
d’activitats, les visites a la Vila Closa d’Altafulla mantenen l’èxit de públic d’altres
temporades, quan no calia preocupar-se
per cap pandèmia incipient. Ara, les coses han canviat en la forma però no en el
fons. Els visitants, i també la guia, han de
dur mascareta, han de mantenir la distància social i s’ha de controlar la seva
temperatura abans d’iniciar el recorregut, de la mateixa manera que també cal
desinfectar-se les mans.
Aquestes mesures, però, no han fet
davallar l’interès de la població i dels turistes de fer aquest tomb per l’antic nucli
emmurallat de la vila, que, recordem, és
un conjunt historicoartístic declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional, tal com
ha subratllat la regidora de Turisme, Natalia Sanz. Les noves circumstàncies a
les que s’han adaptat tant l’organització
de les visites com els mateixos visitants,
han estat assumides amb normalitat i
s’han incorporat iniciatives per facilitar
aquesta adaptació.
El que s’ha fet és donar més veu a
la guia a través d’uns megàfons portà-

tils. Igualment s’ha reduït el nombre de
persones per sessió que poden assistir
a la visita, que passen a ser d’un màxim de 14, distribuïdes en grups petits
d’unitats familiars. Les visites a la Vila
Closa d’Altafulla s’estan duent a terme
cada dilluns a les 19h i cal reservar amb
antelació a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, amb una entrada de de
4€ per persona, excepte els menors de

12 anys que hi poden participar gratuïtament. També es pot trucar al telèfon
977651426.
Un cop s’acabi l’estiu, la previsió és
continuar amb les visites que es feien
cada últim dissabte de mes, en aquest
cas a les 11 del matí. Cal recordar que
la visita comença a les portes del Castell
dels Montserrat i recorre el perímetre de
les antigues muralles remodelades du-

Altafulla s’adhereix a l’Associació de Municipis i Entitats
per l’Energia Pública amb l’objectiu de promoure la
transició energètica

A

ltafulla ha fet una passa més en la
seva voluntat de treballar en favor
d’una vila energèticament més sostenible
i s’ha adherit a l’Associació de Municipis i
Entitats per l’Energia Pública (AMEP). Es
tracta d’una nova entitat nascuda aquest
juliol i en la que prenen part més d’una
cinquantena de municipis catalans,
entre els que hi ha les quatre capitals catalanes, amb un objectiu comú.
Es pretenen impulsar accions per afavorir la transició energètica en el marc
d’uns eixos de treball com són impulsar
la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució
d’energia elèctrica; desenvolupar accions
per promoure una transició energètica

cap a un model energètic que sigui just,
democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin
aquests mateixos interessos.
La coalcaldesa d’Altafulla i regidora de Medi Ambient, Alba Muntadas,
ha assenyalat que aquests objectius es
podrien anar materialitzant amb accions
dirigides als ciutadans com ara l’ “elaboració d’ordenances que afavoreixin que
els ciutadans usin energies renovables”,
mitjançant per exemple, algun tipus de
subvenció per la instal·lació de dispositius
d’energia verda.
Muntadas ha assenyalat que cal tenir
en compte que el model energètic actual
genera grans costos ambientals, socials,

econòmics i de salut que, en el context
actual d’emergència climàtica, cal modificar-lo per anar cap a una transició energètica. Així mateix apunta a la voluntat
de tots els municipis integrats en l’AMEP
d’intervenir en la pressa de decisions respecte a les intervencions que s’han de fer
a la xarxa de distribució elèctrica i prendre
part en l’elaboració de les noves reglamentacions que estan sorgint al respecte.
En aquest sentit, cal tenir en compte
que Europa ha aprovat recentment un
paquet normatiu per afavorir la transició
energètica i reduir la producció de CO2
amb fites concretes per als anys 2030 i
2050.
Així, en un futur, es podrien impulsar
comunitats ciutadanes d’energia a Altafulla tal com ja s’estan desenvolupant en
alguns pobles petits i tendir així a “l’autosuficiència energètica”. S’ aposta, per
exemple, perquè els terrats dels edificis
puguin acollir una instal·lació de plaques
solars per poder cobrir les necessitats
d’electricitat pública del municipi.
La coalcaldessa ha assegurat que la
voluntat del consistori és anar cap a les
energies renovables però “que no siguin sempre les mateixes empreses les
que t’ofereixin aquesta energia sinó que
l’energia que pugui produir l’Ajuntament
pugui ser pública”. Altafulla té previst
aprovar els estatuts de l’entitat i la seva
adhesió a l’AMEP en el plenari del pròxim
mes de setembre. •

rant els segles XVII i XVIII, especialment
per la banda de ponent, voltant el castell.
Aquí se’n conserven restes importants,
com les dues torres cantoneres. Darrera
de l’església reposa també un bloc de
pedra de Colsero de l’època romana. És
doncs un passeig per la història d’Altafulla i els seus racons més emblemàtics,
amb visita inclosa a l’Església de Sant
Martí. •

Breus
L’Ajuntament d’Altafulla
reprèn el servei de
transport per a gent gran
Des del passat 1 de setembre tota la
gent gran d’Altafulla que ho necessiti
ja pot fer ús del servei municipal de
transport que l’Ajuntament posa a la
seva disposició de manera gratuïta.
Es tracta d’un servei que pretén facilitar a aquest col·lectiu que puguin
anar a fer la compra o anar al metge. D’aquesta manera s’han establert
uns horaris i uns dies concrets per
realitzar cadascuna de les activitats.
Dimarts, dimecres i divendres la furgoneta municipal estarà disponible
per realitzar viatges amb qui vulgui
anar a comprar de 10 a 12h. Mentre
que dilluns i dijous es reserva per a
aquelles persones que requereixin
d’anar al Centre de Salut a fer-se una
analítica. Així mateix per fer-se visites
mèdiques programades cal concertar
hora al telèfon 977651149, de dilluns
a divendres, de 9 a 14 hores, i des del
servei s’estudiarà la manera de fer arribar la furgoneta a la persona usuària
i dur-la al centre. El mateix telèfon és
imprescindible en qualsevol dels altres casos. Per fer ús del transport cal
avisar i fer-ho, com a mínim, amb un
dia d’antelació. Així mateix s’ha reduït la capacitat del vehicle per poder
mantenir les distàncies de seguretat
per la Covid-19, de manera que hi
podran pujar un màxim de tres persones alhora. •

Entitats
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Més d’un centenar d’infants participa al
Campus Altafulla aquest estiu

E

l Campus Altafulla va finalitzar el passat 28 d’agost
d’una manera ben especial: amb un espectacle de
pallassos de la mà de la Companyia Toc de Gresca. Amb ells vam poder finalitzar el que ha estat un casal
marcat per la Covid-19. Ha estat un any ben diferent
ja que ens hem hagut d’adaptar-nos a les exigències
sanitàries d’higiene i seguretat del PROCICAT per protegir-nos del contagi del virus. Malgrat això, el casal s’ha
desenvolupat de manera correcta sense cap entrebanc.
Els infants han pogut gaudir d’unes setmanes plenes d’activitats ben diverses des del passat 29 de juny:
jocs (psicomotrius, esportius, gimcanes, d’orientació, de
taula, cooperatius, tradicionals), tallers de manualitats,
activitats didàctiques, etc. També hem pogut fer sortides
setmanals a l’entorn, com les descobertes amb l’Associació Mediambiental La Sínia per la desembocadura

del riu Gaià, un joc de pistes pels comerços d’Altafulla,
olimpíades de platja, sortides amb bicicleta, Geocahings
i Escape Rooms... i molt més.
El Campus Altafulla ha esdevingut un casal de lleure i esportiu amb un fort component d’activitats lúdiques, físic-esportives i didàctiques. El campus ha estat
convocat pel CE d’Altafulla i el CB Altafulla, amb el control tècnic del Consell Esportiu del Tarragonès i el suport
de l’Ajuntament d’Altafulla. “Volem donar les gràcies a
les famílies i als infants per la confiança. Han estat dos
mesos molt intensos i divertits. Esperem poder-ho tornar
a repetir l’any que ve més i millor!”. •
Júlia Abelló
Coordinadora del Campus Altafulla

CORONAS DE PORCELANA EN UNA SOLA VISITA

Tel. 977 651 433

MAINADA 3B

ALTAFULLA

Whatsapp 605158451

13

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

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 divendres:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
De 09 a 15 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

ALTAFULLA RÀDIO

977 65 29 23
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

CÀRITAS PARROQUIAL

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

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

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

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

Aiguamolls
del Gaià

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

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

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
7.02
7.36
8.34
9.01
10.02
10.31
11.02
12.00
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.59
16.31
16.56
17.00
18.00
18.32
18.59
19.29
20.26
20.58
21.02
21.31
22.01
22.34

19.29
20.06
20.34
20.41
21.02
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

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

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

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

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

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona
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

Altf/Bcn
6.02

7.06
7.29
7.34
7.57
8.08
9.02
9.34
10.17
11.05
11.33
12.06
13.06
13.34
14.35
15.03
15.07
15.20
16.37
17.07
17.37
18.07
18.36
19.06

Altafulla
/ Tarragona

Pl. Imperial
Tàrraco

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

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

Autocars Penedès

Protecció Civil

• 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

RENFE

TORNADA

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)
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Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

v

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

• 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 - Matins de dilluns a dijous, de 10 a 13h;
i tardes, de dilluns a divendres, 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

Dissabtes

(

Serveis Municipals

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

Per la Covid-19, confirmeu els horaris a
www.autocarsdelpenedes.com

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
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

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

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

Altf
8:26
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

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
Altafulla
Oficina Plaça Martí Royo

De dilluns a divendres
Torredembarra
Oficina Carrer Muralla

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

Temperatura màxima

32 °C

dia 1

Mitjana mensual temp. màx.

30,2 °C

Temperatura mínima

12 °C

dia 30

Mitjana mensual temp. mín.

19 °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

Pluja màxima

92,2 mm

dia 28

Total pluja recollida

93,5 mm

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html
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Recepció institucional de
l’Ajuntament al CE Altafulla pel
seu ascens a 2a Catalana

E

ls colors groc i negre van tenyir el passat 8 d’agost la plaça del Pou i alguns dels
carrers de la vila amb la celebració de l’ascens a Segona Catalana del primer
equip del CE Altafulla. Els futbolistes i el cos tècnic, els grans protagonistes de la
jornada, van estar acompanyats de la junta directiva, els seus familiars i amics, i alguns
aficionats com el Còrner Groc-i-Negre per commemorar la fita com es mereixia.
Els festejos van començar a les 18h a l’Ajuntament d’Altafulla, on el coalcalde Jordi
Molinera i els regidors Dani Franquès i Imma Morales van rebre l’equip per felicitar-lo i
animar-lo a seguir portant el nom del poble arreu del territori. Després de les paraules
del president del club, Francesc Julià, dels entrenadors Raúl Tudela i Jordi Araus, i de
dos dels capitans, els altafullencs Genís i Àlex Cañas, els membres del govern municipal els van fer entregar d’un record per commemorar l’històric ascens a Segona. Des
del consistori van remarcar l’evolució del club en els últims deu anys i la funció social
que dur a terme al municipi. / Foto: Marc Pérez. •

Bon paper dels Atletes d’Altafulla en la Cursa Trail de Prades

M

arc Llebaria, membre de la secció trail dels Atletes d’Altafulla, va tornar a deixar el nom
de l’entitat ben amunt en la darrera cursa que va participar, la Cursa Trail de Prades, que
va tenir lloc el passat 29 d’agost. El tarragoní va pujar al segon esgraó del podi després de
completar el recorregut de dotze quilòmetres en 46 minuts i 15 segons. D’altra banda, els Atletes també van ser presents en el Control Absolut, que la Federació Catalana d’Atletisme va
organitzar a Mollet del Vallès el mateix dia 29. Gerard Ribé i Marta Camps van representar l’atletisme altafullenc amb els seus respectius equips, l’Agrupació Atlètica Catalunya i el Barcelona
Atletisme, i ambdós van assolir la primera posició. / Foto: Marc Llebaria •
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