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 Obrim els ulls  

Segons les xifres de recollida d’escombraries, cada habitant 
d’Altafulla llença 1,75 quilos de brossa al dia. Això representa 

que cada altafullenc i altafullenca genera 27,29 quilos de paper 
a l’any; 36,94 quilos de vidre; 34,53, d’envasos, i 406 quilos de 
rebuig en els 365 dies de l’any. Per fer visible aquestes xifres, 
posem el següent exemple. Amb el total d’envasos que genera 
la població d’Altafulla en un any, podríem omplir tres places del 
Pou a l’altura dels balcons de l’Ajuntament, i dues Violetes. Si 
entre tota la ciutadania aconseguim canviar els nostres hàbits de 
consum, podrem reduir notablement aquestes xifres i afavorir la 
sostenibilitat del nostre entorn; reduir el rebut de la brossa, i millo-
rar la imatge de la nostra vila. És un exercici de voluntat col·lectiva 
i individual. 

Se sap que el millor residu és aquell que no es produeix. Amb 
aquesta frase es resumeix una estratègia que té com a objectiu 
la minimització dels residus produïts, especialment entre els pro-
vinents de productes no renovables com el paper i el plàstic. Hi ha 
molts mètodes que ens permeten reduir el nombre de deixalles, 
però hem de canviar els nostres costums. Especialment a l’hora 
d’anar a comprar, hem de triar els productes que generen pocs 

residus, perquè tenen menys embalatges. Podem utilitzar bosses 
de roba, enlloc de plàstic, beure amb cantimplora... També po-
dem donar als residus una segona vida, ja sigui complint el mateix 
objectiu que el producte original, ja sigui donant-los una altra utili-
tat. Reutilitzar evita haver de tractar el residu, ja sigui depositant-lo 
en un abocador, incinerant-lo o fent una despesa energètica en el 
seu reciclatge.

I quan uns materials no es poden reutilitzar, encara és possi-
ble recollir-los en contenidors diferents i fer-los servir per elaborar 
altres materials. Aquest tipus de recollida s’anomena selectiva 
i permet reciclar gran part de les nostres deixalles. Cal, abans, 
haver-les dipositat separadament al contenidor corresponent. El 
reciclatge és un procés que implica un consum energètic, però, 
si més no, evita haver de donar al residu un tractament finalista, 
així com la despesa de noves matèries primeres per elaborar els 
productes que consumim. La recollida selectiva en origen és la 
base del reciclatge. I el que cal que fem conscientment, és obrir 
els ulls i cuidar el medi ambient, per a nosaltres, i per als qui vin-
guin en un futur. 

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

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

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

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

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat
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Entra en vigor la bonificació sobre la taxa de la brossa

Totes aquelles persones empadro-
nades a Altafulla i que, per tant, hi 
paguin els seus impostos, podran 

demanar un certificat d’ús de la deixa-
lleria comarcal cada cop que hi vagin 
a llençar les seves deixalles. D’aquesta 
manera, podran beneficiar-se d’una re-
ducció de la taxa d’escombraries en 
un 5%, un 10% o un 15%, segons la 
freqüència d’ús que facin d’aquest servei 
i el volum de deixalles que hi portin. 

Es tracta d’una bonificació que s’em-
marca en la nova ordenança de recollida 
de residus que es va aprovar a finals d’any i 
que va entrar en vigor el passat 2 de gener. 
Aquesta bonificació es farà visible ja en el 
rebut de les escombraries que paguin els 
contribuents l’any 2022. Per rebre aques-

ta bonificació caldrà que aquests presen-
tin a l’Ajuntament els certificats emesos 
per la deixalleria al llarg del 2021.

La coalcaldessa d’Altafulla i regidora de 
Medi Ambient i Serveis, Alba Muntadas, va 
explicar que aquestes bonificacions s’em-
marquen en la voluntat del consistori de fo-
mentar un ús conscient i responsable 
dels contenidors de carrer, la separació 
correcta dels diferents residus i la seva 
retirada per les vies establertes per a ca-
dascun d’aquests. Especialment pel que 
fa als residus que, per les seves dimensi-
ons o característiques, no poden llençar-se 
als contenidors de superfície i dels que cal 
desprendre’s a través del servei de recolli-
da de voluminosos o de la deixalleria co-
marcal que s’ubica a Torredembarra. •

 Canvis en el contracte de recollida de residus per adaptar-lo a les necessitats d’Altafulla

El Ple, celebrat el passat 16 de desembre, va aprovar 
amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abs-

tenció de Junts i Alternativa, una modificació del con-
tracte amb el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) 
referent als serveis mediambientals que l’ens ofereix al 
municipi. Es tracta de canvis que la regidoria de Serveis 
defensa davant del que considera “mancances” que 
ha detectat amb la posada en funcionament de la nova 
concessionària de la recollida de la brossa.

La coalcaldessa, Alba Muntadas, va defensar que 
la nova proposta potencia la recollida porta a por-
ta a les empreses de la vila, suprimeix la recollida de 
la fracció orgànica de deu grans productors, i incre-
menta la recollida de voluminosos a causa de l’alta 
demanda del servei. També s’augmenta el nombre 

de contenidors de reserva de recollida selectiva. 
Així mateix, en coherència a la voluntat del consistori 
d’apostar per la neteja manual de la sorra, es limita 
notablement el pas del tractor amb garbelladora 
per la platja.

Muntadas va subratllar que es tracta d’un conjunt 
de mesures algunes de les quals s’estan acabant de 
negociar amb l’empresa concessionària del servei de 
recollida d’escombraries. La coalcaldessa va explicar, 
a més, que és “un primer pas” a l’hora de dissenyar la 
prestació per a un municipi de les característiques d’Al-
tafulla. Amb el temps, confia en poder aplicar més can-
vis al contracte per així aconseguir una vila més neta, 
que millori els índexs de reciclatge i sigui més respectu-
osa amb el medi ambient. / Foto: Ajuntament •

Què hE dE fEr pEr gAudir d’AQuEstA bonifiCACió?

• S’haurà d’haver fet com a mínim una aportació anual a la Deixalleria de Torredembarra.
• Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d’un pes mínim de 5 Kg (pes total conjunt de tots els residus aportats).
• Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.
• No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s’hagin realitzat en un mateix dia.
• Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. A efectes de comptabi-

litzar residus, en queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba i el calçat, rebuig i orgànica.
• El certificat d’entrada a la deixalleria s’haurà d’emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l’adreça de l’habitatge amb dret a 

bonificació. En cas d’aportar residus en nom d’una altra persona, caldrà deixar-ne constància al certificat d’aportació de residus.
• La sol·licitud s’haurà de tramitar anualment i es presentarà durant el mes de desembre i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar l’any següent.
• Per a més informació, podeu consultar l’espai web altafulla.cat/reciclem. 
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Aprovat un pressupost de 8,8 milions d’euros sense vots en contra

La canalització de l’aigua del dipò-
sit de Sant Antoni, provinent de 
l’Ebre, fins a Brises del Mar, amb 

448.616,33 euros de pressupost, dels 
quals 166.000 els aporta l’Agència Ca-
talana de l’Aigua i la resta s’afegeixen a 
crèdit; les obres de remodelació previs-
tes al casal la Violeta, 354.000 euros 
també a crèdit, i els treballs en el soterra-
ment de les antigues illes de contenidors 
de la brossa que no contempla el recent 
contracte de recollida d’escombraries 
del Consell Comarcal del Tarragonès i 
que va ser adjudicat a FCC Medioambi-
ente, amb 34.000 €, són les principals 
inversions previstes al pressupost d’Al-

tafulla per a aquest any que se situa en 
els 8.849.442,03 euros. La inversió de la 
Violeta, precisament, va ser un dels pocs 
punts de topada entre oposició i govern 
en uns números aprovats sense cap vot 
en contra.

La voluntat de diàleg per consensuar 
el pressupost assumint propostes dels 
partits de l’oposició va rebre la complici-
tat d’aquests en forma d’abstenció gai-
rebé generalitzada. Els dos regidors de 
Junts per Altafulla van diferenciar el seu 
vot. Mentre el número u de Junts Héc-
tor López Bofill va fer costat al govern en 
el seu vot, Xavier Rofas, va abstenir-se 
com els seus companys d’Alternativa 

Altafulla, a l’oposició. El regidor d’Hisen-
da, Dani Franquès, va agrair la votació 
sense cap vot en contra a l’hora de tirar 
endavant uns comptes “que permetin 
que l’Ajuntament pugui donar la millor 
resposta a la crisi que estem vivint”.

Més enllà de les inversions, la volun-
tat de l’equip de govern és facilitar la par-
ticipació i augmentar progressivament la 
partida per “empoderar la ciutada-
nia”, com va subratllar el coalcalde Jordi 
Molinera, edil responsable de l’Àrea de 
Participació Ciutadana, una regidoria 
que passa dels 5.000 € de l’exercici 
passat als 25.000 € per a aquest exer-
cici 2021.

En el pressupost 2021 també es 
destaca un augment en l’assistèn-
cia social i empresarial, una reducció 
de les despeses com en la publicitat 
i propaganda institucional, un incre-
ment en la promoció de l’Habitatge, 
que passa dels 1.000 € el 2020 als 
14.000 € de cara al 2021, un creixe-
ment del 12,33% del servei de recollida 
de la brossa arran del nou conveni, i 
una major transparència amb iniciati-
ves com la videoacta o el compromís 
de destinar un 0,50% de la recaptació 
de l’IBI (que representa el 84% dels im-
postos directes) per a treballs de con-
servació de la natura. •

SOTERRAMENT ILLES CONTENIDORS 4 %
Treballs en el soterrament de les illes de contenidors 

(fora de conveni).

AIGUA BRISES DEL MAR 50 %
Construcció de la canonada per portar aigua a la 

urbanització.

REMODELACIÓ VIOLETA 40 %
Cadires mòbils, adequació sortides d’emergència i 

reparació humitats.

INVERSIONS

ALTRES INVERSIONS 2 %
Rentapeus platja.

Elevador cementiri.

INVERSIONS FUTUR - MANDAT
Pendent estudi viabilitat: 

Centre de dia – Residència Gent gran

fE d’ErrAdEs
En el titular de l’article sobre Joan Carnicer de l’anterior edició que diu ‘Joan Carnicer, ja és el quart Fill Adoptiu d’Altafulla’ havia de dir ‘Joan Carnicer, ja és el cinquè Fill 
Adoptiu d’Altafulla’, ja que anteriorment van ser nomenats els pintors, Josep Sala i Josep Buyreu, Salvador-J. Rovira i Gómez, i Maria Porter Moix. •

 Breus

<2018

2019

2020

2021

0 Euros

25.000 euros
Proposta de Pressupostos Participatius

5.000 Euros
Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge

Enquesta sobre la platja

Pla d’Actuació Municipal 2019-2023

Enquesta sobre violències sexuals en l’oci

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

0 Euros
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targetes moneder per fomentar la compra al comerç local

La sessió extraordinària del passat 
Ple celebrat el 16 de desembre 
va servir també perquè les noves 

ajudes al comerç local per fer front a la 
pandèmia tiressin endavant. Una mesu-
ra que ja es va anunciar al Ple ordinari 
del novembre, i que s’executarà mit-
jançant unes targetes moneder per a la 
ciutadania que la vulgui adquirir i gas-
tar-ne el contingut als establiments de 
la vila.

La iniciativa preveu repartir un total 
de 500 targetes que es vendran al preu 
de 20 €; a canvi, però, se’n rebran 20 
més de regal amb l’objectiu que els qui 
l’adquireixin puguin fer una despesa total 
de 40 € en establiments locals. Segons 
la titular de Comerç, Natalia Sanz, una 
campanya que integra dues vessants 
d’ajuts, els destinats als empresaris 
d’Altafulla, i els que van destinats a les 
famílies afectades per la crisi del corona-
virus. Queden exclosos els establiments 
comercials amb una superfície superior 
als 500 m2. 

D’aquesta manera es recondueixen 
els fons que el consistori té previst des-
tinar tant a empreses com a famílies 
d’Altafulla per fer front als efectes de la 
pandèmia, tenint en compte la deman-
da baixa que han tingut els que s’han 

impulsat fins ara. L’equip de govern va 
explicar que a finals de gener, si tot 
va bé, les targetes es començaran a 
posar a disposició de la ciutadania. La 
intenció és que després d’una prime-
ra remesa de 500 unitats se’n puguin 
oferir més. 

La proposta va rebre el suport de 
tots els regidors i les regidores del Ple 
a excepció del regidor de Junts, Xavier 

Rofes, que s’hi va abstenir al·legant que 
“no es tracta d’una ajuda directa als em-
presaris”. 

ModifiCACions En l’ordEnAnçA 
d’oCupACió dE ViA públiCA 
També amb afectació als empresaris 
locals, principalment restauradors, va 
prosperar una modificació de l’Orde-

nança d’Ocupació de Via Pública amb 
taules, cadires i altres instal·lacions. Se-
gons la mateixa regidora de Comerç i 
Turisme, els canvis aprovats flexibilitzen 
el compliment de la normativa i que, 
entre d’altres, fan referència, principal-
ment, a la gamma de colors que es 
poden utilitzar a l’exterior, als materials 
d’aquest tipus de mobiliari o a la instal-
lació de tarimes. •

l’Any 2021 tindrà 14 diEs lAborAblEs 
feStiuS A AltAfullA
Ja es coneixen quins dies festius es podran gaudir 
a tot el país aquest 2021, i per extensió, a Altafu-
lla. Destaquen tres festius que cauen en dissabte, 
dos ponts i tres caps de setmana llargs. La Diada i 
el Dia del Treballador són en dissabte i al desembre 
es podrà fer un pont prou llarg per a aquells qui s’ho 
puguin permetre. Es tracta d’un total de 12 dies fes-
tius establerts per la Generalitat de Catalunya a més 
dels dos dies que es determinen a cada municipi. 
En el cas d’Altafulla, cal sumar-hi, doncs, el Dimarts 
de Pasqua, el dia 6 d’abril i el dia de la festa Ma-
jor de Sant Martí, l’11 de novembre. Pel que fa als 

ponts que podran fer els treballadors, destaca el de 
desembre, ja que el dia de la constitució cau en di-
lluns i la Puríssima o la Immaculada en dimecres. Així 
mateix també destaca Sant Joan, que cau en dijous, 
cosa que pot facilitar el pont amb el divendres i el 
cap de setmana següent per poder donar una ben-
vinguda a l’estiu com es mereix. Cal tenir en compte 
que altres dies considerats festius com el 15 d’agost 
i Sant Esteve, enguany no reben aquesta considera-
ció, ja que cauen en diumenge.

lA BiBliOtecA AMPliA el Seu fONS 
dOcuMeNtAl
La Biblioteca d’Altafulla ha ampliat el seu fons do-

cumental aquest any 2020 gràcies a la subvenció 
de 3.000 € que li ha atorgat l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural del Departament de Cultural de 
la Generalitat, pel fet de formar part d’un municipi 
de més de 5.000 habitants. L’ajut s’emmarca dins 
del programa d’ajudes per a l’adquisició de llibres 
i diaris destinats a les biblioteques del sistema de 
lectura pública de Catalunya. Entre els llibres que 
les responsables de la biblioteca han adquirit, des-
taquen els de Ciències aplicades que parlen sobre 
pandèmies, salut i noves tecnologies; d’altres gè-
neres com literatura infantil i juvenil, novel·la, belles 
arts o esports. El nou fons ja està disponible per als 
usuaris. •

 Breus
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La regidoria de Polítiques de Gènere 
de l’Ajuntament d’Altafulla, que en-
capçala la coalcaldessa Alba Mun-

tadas, el Consell Comarcal del Tarrago-
nès, el Col·lectiu Punt 6, l’Institut Català 
de les Dones i el Ministeri de la Igualtat, 
van organitzar el passat 14 de desem-
bre una marxa exploratòria per integrar 
la perspectiva de gènere en l’urbanisme 
amb l’objectiu de disposar d’un munici-
pi més segur i igualitari. 

Les marxes exploratòries són rutes 

urbanes a peu fetes per a dones que per-
meten comprovar ‘in situ’ els elements 
que poden millorar la seva percepció de 
seguretat i la utilitat dels espais públics 
tenint en compte aspectes com la il-
luminació, el mobiliari urbà, l’accessibili-
tat, l’arbrat i el verd urbà, entre d’altres. 
Segons va explicar Alba Muntadas, la 
voluntat és crear un document que ser-
veixi per posar solució a aquells punts 
que es detectin que puguin causar cert 
grau d’inseguretat a les dones. 

La marxa, projecte del Departament 
de Benestar Social i Família del Consell 
Comarcal del Tarragonès que s’ha fet 
en diferents municipis de la comarca, 
va estar dinamitzada pel Col·lectiu Punt 
6 que és una cooperativa integrada per 
arquitectes, urbanistes i sociòlogues fe-
ministes especialitzades en l’anàlisi de 
la matèria urbanística amb perspec-
tiva de gènere, i hi van participar una 
desena de dones. 

Els focus d’atenció van ser el Parc 
del Comunidor, l’Estadi Municipal Joan 
Pijuan, el cementiri, l’Ermita de Sant An-
toni, el Parc de Safranars, l’estació Alta-
fulla-Tamarit, el Club Marítim, el passeig 
de Botigues de Mar i la platja, i el Parc 
Voramar. / Fotos: Carol Cubota •

Polítiques de gènere

La regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajunta-
ment d’Altafulla va impulsar per a les festes de 

Nadal una campanya per a què es regalin joguines 
no sexistes. La coalcaldessa Alba Muntadas va re-
cordar que “regalar una joguina és un acte de res-
ponsabilitat amb el qual també podem educar dins 
els valors de la igualtat”. La pretensió de la campa-
nya és que les famílies eduquin els nenes i les nenes 
en el reconeixement de les seves potencialitats, el 
respecte mutu i amb plena llibertat d’escollir les jo-
guines que volen.

D’aquesta manera, no es limita el món dels in-
fants a uns rols i a uns determinats jocs i joguines 
pel fet d’haver nascut nens o nenes. Per tirar enda-
vant aquestes accions es va dissenyar una carte-
lleria específica amb el lema #joguinesnosexistes 
que es van distribuir pels diferents tòtems informa-
tius que hi ha al municipi, així com també per als di-
ferents comerços i establiments de la vila. Aquestes 
accions van anar acompanyades també de missat-
ges a les xarxes socials i als mitjans de comunicació 
municipals. •

Marxa exploratòria per detectar 
els elements urbanístics que 

causen inseguretat a les dones

eNQueStA ciutAdANA 
SOBre ViOlÈNcieS SexuAlS 
AlS eNtOrNS PÚBlicS 
d’oCi

L’Ajuntament d’Altafulla, que 
encapçala la coalcaldessa Alba 
Muntadas, ha posat en marxa 
una enquesta a la ciutadania 
d’Altafulla sobre violències se-
xuals als entorns públics d’oci. 
Aquesta enquesta forma part 
de la diagnosi que està elabo-
rant el consistori, juntament amb 
Towanda Equitat, amb la finalitat 
de dissenyar el Protocol d’actua-
ció davant les conductes sexis-
tes i les violències masclistes, es-
pecialment les violències sexuals 
que es donen als espais públics 
d’oci. L’objectiu és recollir infor-
mació sobre les experiències, les 
percepcions i les opinions de la 
ciutadania del municipi per tal 
de poder construir un protocol 
adaptat a la realitat del territori. •

 BreusCampanya per al foment 
de les joguines no 

sexistes



 Plaça del Pou / núm. 217 / gener 2021
7Via pública

Millora de voreres i paviment en carrers del centre i de baix a Mar

La regidoria de Via Pública de l’Ajun-
tament d’Altafulla, que encapçala 
l’edil Inma Morales, ha posat en 

marxa aquestes darreres setmanes dife-
rents actuacions per a la millora de l’ac-
cessibilitat a voreres, especialment per a 
persones amb mobilitat reduïda i per als 
cotxets de nadons, de diferents carrers 
del centre de la vila i de baix a Mar. 
Aquestes actuacions també contemplen 
la millora del paviment com és el cas del 
carrer Cantó de la Vila i la plaça Sant Elm 

amb una inversió de 25.000 euros per al 
nou asfaltat i pintura del vial, a càrrec de 
l’empresa Sorigué.

Quant a la millora de voreres, s’han 
invertit un total de 48.310 €, que s’han 
destinat en 45 intervencions en diferents 
carrers de la vila com a Via Augusta, 
Pont de Mar i Llebeig, a Baix a Mar; o 
els carrers Mainada i Onze de Setem-
bre, al centre del municipi, entre d’altres. 
Aquestes actuacions s’emmarquen din-
tre del Pla de Millora de la Via Pública. 

s’EnjArdinA El pAti dE lEs 
ANtiGueS eScOleS tereSA 
MANerO
Tres lledoners i tres freixes donen la ben-
vinguda a un reconvertit pati de les anti-
gues escoles Teresa Manero que ara és 
la nova ubicació del Parc de la Caput-
xeta. Amb aquests, una parra de vinya 
recorrerà la paret de l’antiga biblioteca i 
uns rosers posen el punt de color a les 
jardineres que donen a l’antiga llar d’in-
fants. 

Es tracta d’una actuació de les regi-
dories de Serveis i Medi Ambient amb 
la de Via Pública, que ja es va encarre-
gar, en el seu moment de traslladar-hi 
el parc infantil de la Caputxeta, que es 
trobava anteriorment a la zona del PIJ. 
La nova vegetació servirà per comptar 
amb nou espai verd a la vila gràcies a 
una subvenció que afavoreix les actu-
acions encaminades a lluitar contra el 
canvi climàtic. / Fotos: A.J. / Ajunta-
ment •
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l’Ajuntament d’Altafulla fa balanç de l’any 2020  marcat per la pandèmia de la malaltia per coronavirus
la Covid-19 s’ha afrontat amb una reorganització dels recursos públics i la posada en 

funcionament de mesures de reactivació social i econòmica

serveis Municipals, Civisme i seguretat, i Acció social, treball, joventut i participació Ciutadana

• Inici de les obres d’ampliació i millora (vestidors, dutxes...) de la Comissaria de 
la Policia Local.

• Modificació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana.
• Suport dels Serveis Socials a gairebé 400 nuclis familiars i unes 2.000 interven-

cions.
• Programa d’ajuts socials per a famílies vulnerables amb pressupost de          

40.000 €.
• Hem doblat l’espai de la seu social de Càritas.
• Suport en el servei de primera acollida amb l’organització de quatre nous cursos 

d’alfabetització en català i coneixement de la societat catalana i el seu marc 
jurídic a Altafulla.

• Campanya ‘Mulla’t’ per l’esclerosi múltiple.
• Espai de dol perinatal i gestacional al cementiri municipal.
• Pla Local de Joventut 2020-2023.
• Acord entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Altafulla per la cessió de l’antiga casa 

del director de l’Alberg Casa Gran.
• Elaboració del primer Pla d’Acció Municipal de l’Ajuntament pel mandat 2019-

2023 (www.altafulla.cat/pam).

urbanisme i obres públiques, Medi Ambient i polítiques de gènere

• Nou planejament urbanístic de Safranars.
• Redacció del nou projecte de remodelació de la Violeta.
• Posada en funcionament del nou sistema de recollida de brossa i neteja de la 

via pública.
• Desterrament de les illes de contenidors soterrats.
• Desplegament del pla de gestió de la platja: adequació camins del Fortí, elimi-

nació d’atzavares i abalisament dunes del Parc de Voramar, retirada de runa i 
elements fora de servei.

• Pròrroga de l’Acord de Custòdia de l’espai del Canyadell amb el Gepec.
• Millora de l’espai del Canyadell com a hàbitat per a rat-penats.
• Campanya ‘Altafulla: redueix, reutilitza, recicla’ (3R) en el marc de la Setmana 

Europea de Prevenció de Residus (www.altafulla.cat/reciclem).  
• Jornades de recollida de residus a la platja.
• Programa de prevenció i control del mosquit tigre.
• Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública.
• Diagnosi per a la redacció d’un pla local contra violències masclistes en entorns 

d’oci.

• Inclusió en la cam-
panya contra l’L-
GTBI-fòbia impulsat 
per la Xarxa SAI.

• Co-organització del 
programa d’actes 
del 8 de Març.

• Co-organització del 
programa d’actes 
del 25N.

• Adhesió a la campa-
nya “Diposita aquí el 
teu masclisme” de l’Institut Català de les Dones.

• Campanya institucional per al foment de les joguines no sexistes.
• Adhesió a les marxes exploratòries per a detectar els elements urbanístics que 

causen inseguretat a les dones impulsat pel Consell Comarcal del Tarragonès.

hisenda i transparència, Comunicació, Administració electrònica i general

• Instància genèrica via e-tram.
• Sistema d’informació municipal eBando i Telegram.
• Inici de la Implementació del registre electrònic del cementiri.
• Proves pilot en eines de cita prèvia.
• Transmissió dels plens i altres actes pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

• Inici de tràmits per al projecte audiovisual Videoacta.
• Vot telemàtic.
• Adaptació dels diferents departaments municipals per al teletreball en temps de 

pandèmia. 

Via pública i Mobilitat, gent gran i protecció Animal

• 45 intervencions en el marc del Pla Municipal de Millora de la Via Pública 
(48.310 €).
• Asfaltat del carrer Cantó de la Vila i plaça Sant Elm (25.000 €).
• Foment de les accions sostenibles en la Setmana Europea de la Mobilitat 2020.
• Concessió de l’estudi previ de viabilitat a l’empresa i consultoria per a la residèn-
cia per a la gent gran a la urbanització de la Cabana.
• Programació de les activitats destinades a la gent gran per a un envelliment actiu.
• Foment del programa d’acompanyament per a la gent gran amb Caritas.
• Servei de transport gratuït per a gent gran.
• Millora de l’Esplai de la Gent Gran.
• Reedició de la col·laboració amb la Fundació “la Caixa” i CaixaBank en el pro-
grama d’atenció a la gent gran d’Altafulla.
• Adequació de dos parcs de socialització per a gossos als carrers dels Caus i del 
Vinyet (15.000 €).
• Modificació de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals.
• Campanyes de recollida solidària d’aliments per als gats rescatats d’Altafulla.
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l’Ajuntament d’Altafulla fa balanç de l’any 2020  marcat per la pandèmia de la malaltia per coronavirus
tot i la situació, s’ha continuat avançant en el programa marcat a l’inici de mandat en cadascuna 

de les set grans àrees municipals que comanden el consistori

cultura, educació i Salut

• Ampliació secció juvenil de la Biblioteca.
• Reglament regulador de donacions de fons documentals, bibliogràfics i arxivís-

tics de l’Ajuntament d’Altafulla.
• Reglament del cementiri d’Altafulla (en curs).
• Compromís amb la cultura segura mantenint i continuant amb l’aposta cultural: 

Altacústic, FIM, Nit de piano i poe-
mes i apostant per noves propos-
tes: Òpera a la Fresca i Di(vi)nes.
• Nomenament de Joan Carnicer 
com el cinquè Fill Adoptiu.
• Finalització de les iniciatives cul-
turals: inauguració de l’escultu-
ra homenatge a Josep Sala d’en 
Marcel Socias i col·locació de les 
imatges d’Altafulla antiga (postals 
de Roissin).

•  Conveni SGAE- ACM que supo-
sa l’aplicació d’un percentatge 
de descompte en el pagament 
dels drets d’autor a SGAE.

• Reactivació del Consell sectorial 
de Cultura.

• Delimitació de les Termes de 
Mar per tal de posar en valor el 
jaciment arqueològic.

• Concurs de microrelats inspirats en la llegenda de Sant Jordi.
• Substitució de la tanca de l’escola La Portalada.
• Armilles corporatives per als estudiants del Pla de Transició al Treball de jar-

dineria.
• Obres de millora al Centre Mèdic (35.000 €).
• Gestió del voluntariat per la Covid-19 en el període de confinament.
• Campanya de sensibilització amb l’ús de la mascareta.

Habitatge, esports i festes

• Elaboració del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).
• Nova ordenació del pla urbanístic del sector dels Safranars on es duplica l’ofer-

ta d’habitatge protegit arribant als 42 habitatges. 
• Estudi de viabilitat de construcció de noves promocions d’habitatge protegit. 
• Modificació dels criteris de puntuació en les Bases de Subvenció de les Entitats 

Esportives, aprovades per unanimitat al Consell Sectorial d’Esports.
• Per primera vegada, nova línia de subvenció per Esportistes individuals federats 

d’Altafulla. 
• Nou format en l’organització de la Marxa dels Castells amb proposta de 3 re-

correguts amb distàncies diferents.
• Substitució de les torres de llum i instal·lació de focus amb tecnologia LED a 

l’Estadi Municipal, millorant la seguretat i l’estalvi energètic.
• Obertura i adaptació a les mesures del gimnàs Municipal, apostant per la pràc-

tica esportiva segura i introduint més activitats dirigides. 
• Millores de les màquines del gimnàs Municipal, introduint alguna màquina nova 

i canviant la tapisseria malmesa de les que hi havia. 
• Substitució de les cistelles de bàsquet del Parc del Canal i de les xarxes de vòlei 

platja.  

• Organització del Casal 
d’Estiu.

• Organització del Triatló 
Popular Just Tri.   

• Canvi de format de la 
Cavalcada de Reis, 
música, llum i sorteig 
per a tothom. 

• Carnaval, suport a to-
tes les colles a l’hora 
de fer les carrosses a 
nivell d’espai. 

• Acte pel voluntariat 
que van ajudar durant la pandèmia.

• Adaptació de tots els actes festius a les normatives de la pandèmia orga-
nitzant FM Petita, FM Sant Martí i actes de Nadal, apostant per la cultura 
segura.

Comerç, turisme i Emprenedoria

• Modificació de l’ordenança d’ocupació de Via Pública que permet cobrir les 
terrasses per poder-les aprofitar quan fa fred.

• Rebaixa de les taxes de terrasses de bars i restaurants.
• Ampliació al 100 % de les terrasses per mantenir distàncies de 2 metres entre 

taules.
• Acompanyament a autònoms i empreses durant la 1a onada de la pandèmia.
• Llistat de negocis oberts durant els confinaments i reobertures.
• Bases de subvencions a autònoms i comerços (80.000 €).

• Bases de comerç per a la posada en marxa de les targetes moneder (20.000 €).
• Nova Oficina de Turisme al Museu d’Altafulla (Era del Senyor).
• Adquisició de les àudio guies per a les visites guiades.
• Campanya de promoció del comerç local i turisme de proximitat ‘Joc de l’Oca’ 

(1.000 €).
• Concurs de Castells de Sorra.
• Nova licitació del trenet turístic amb ampliació de ruta i horaris.
• Formació per a moments de crisi, de la mà de PIMEComerç.
• Signatura del conveni Corner 2020 per a la participació d’Altafulla en fires naci-

onals, estatals i internacionals dintre de la marca Costa Daurada, de la mà del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.  

• Accions publicitàries en diferents mitjans de comunicació especialitzats en el 
sector turístic on destaca la revista Turisme de Catalunya, Cap Catalogne, re-
vista Experience, entre d’altres.

• 20a Nit de Bruixes d’Altafulla en format telemàtic.
• Coparticipació en la posada en marxa del nou web del Consorci Turístic del 

Baix Gaià.
• Inclusió d’Altafulla en la ruta circular ‘Grand Tour’ impulsat el Departament d’Em-

presa i Coneixement de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Turisme.
• Participació d’Altafulla en el festival romà Tarraco Viva.
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fent balanç
Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Tanquem un any complicat i n’encetem 
un altre d’incert. Tot i així, des de l’ajun-
tament ens hem esforçat perquè 
aquestes festes, tot i ser diferents, 
mantinguessin l’esperit nadalenc orga-
nitzant les diverses activitats tradicio-

nals adaptades al format adient segons les normes sani-
tàries: hem pogut gaudir d’una mostra de pessebres, 
hem fet cagar el tió a la plaça del Pou i els patges reials 
han multiplicat la seva feina per poder atendre els nens i 
nenes a diversos punts poble. I a més a més, hem seguit 
apostant per la cultura amb tota una sèrie d’actes al gim-
nàs de la Portalada.

Per altra banda, tanquem l’any amb una bona notícia 
com és la compra per part de la Generalitat dels ter-
renys de la plana del Vinyet. Sent de titularitat pública, 
es tanca la porta a l’especulació i s’obre un projecte 
de renaturalització de la zona, en consonància amb la 
gestió més sostenible que hem començat a aplicar a la 
nostra platja. Mica en mica anirem veient com canvia 
aquest espai amb la recuperació de bosc de ribera i 
de llacunes litoral, de la mateixa manera que hem vist 
el canvi en la desembocadura del Gaià en els darre-
res anys i guanyarem un espai de lleure i esbarjo on 
poder gaudir de la natura. Projectes de renaturalització 
d’aquesta envergadura són necessaris per poder miti-

gar l’avenç del canvi climàtic que cada cop més està 
afectant el nostre litoral.

Fent balanç  del 2020, constatem que, malgrat la 
pandèmia, hem pogut tirar endavant petits projectes per 
a millorar Altafulla: la remodelació del centre mèdic, el pla 
de millora de voreres, manteniment de les activitats cul-
turals i esportives adaptades a les limitacions sanitàries, 
campanyes de sensibilització sanitària i mediambiental i 
la implementació de la instància via electrònica en són 
només alguns exemples. Malgrat començar amb noves 
restriccions, esperem que aquest any nou ens porti una 
tornada progressiva a la normalitat. Bon any, salut i na-
tura! •

Altafulla oberta
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Ja hem superat el 2020, un any que 
vam viure perillosament, algunes per-
sones amb els ulls clucs com si fos un 
joc, d’altres preocupades cuidant la 
salut dels més febles. Moltes de les co-
ses importants que ens deixa l’any 

s’han tapat per la pandèmia, unes negatives, però d’al-
tres positives, com veure que es podia viure una crisi 
sense acomiadaments i demostrar que la inversió en els 
serveis públics i essencials és la taula de salvació com a 
societat. Ho demostra una notícia que va passar desa-
percebuda a l’inici de l’estat d’alarma, quan el Tribunal 
Superior de Justícia de la Unió Europea dictaminava que 

l’encadenament de contractes temporals a l’administra-
ció pública s’han de convertir en indefinits no fixos.

Ens hem de remuntar a la primavera del 2014 quan de 
forma valenta l’alcalde Fèlix Alonso va proposar adoptar 
aquesta mesura a l’Ajuntament d’Altafulla. Ja s’havia acon-
seguit  regularitzar tota la plantilla de les Llars d’Infants i l’Es-
cola de Música i es va seguir per fer que totes i tots els tre-
balladors estructurals que esgotaven el temps del contracte 
temporal passessin a ser indefinits, una part important de la 
plantilla actual. No va ser fàcil, la crisi i la Llei Montoro del PP  
feia que la majoria d’ajuntaments acomiadessin personal.  

Passejant per Altafulla podem comprovar com es va 
obrir el poble passant a ser exemple arreu. Alternativa 

no vol caure en la malenconia del que es va aconse-
guir, no volem que es torni a la decadència, sinó que 
Altafulla ha de tornar a ser capdavantera. Volem una 
Administració de qualitat amb tots els drets, però tam-
bé obligacions. El teletreball és un avenç, però l’atenció 
al públic no pot ser una cuirassa  que eviti el contacte 
presencial i conculqui els drets de la gent que pateix la 
bretxa digital. Si els estancs, en temps de pandèmia, 
són serveis essencials, l’atenció al públic també. De 
nou és moment d’actuar amb determinació com quan 
governàvem.  Altafulla ha de fer aquest pas que totes 
les administracions haurien d’imitar. Bon any nou just, 
solidari, transparent i feminista. •

Els nous ajuts al comerç
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

Un dels elements cabdals que va per-
metre el vot favorable als pressupostos 
del govern per part del grup de Junts 
per Altafulla fou l’acord sobre un nou 
model d’ajuts al comerç del municipi. 
Des de Junts vam coincidir amb l’equip 

de govern a l’hora de pensar un sistema d’ajuts basat en 
la distribució de targetes de crèdit en les quals l’ajunta-
ment hi assignaria vint euros per consumir en el comerç 
local (més els vint euros que hi aportaria el ciutadà en l’ad-
quisició de la targeta). També es va arribar a un acord so-
bre la dotació de les partides previstes: hi haurà una pri-
mera fase d’ajuts de deu mil euros que es pot ampliar en 
diverses tongades fins a quaranta mil euros si es constata 

la demanda de la subvenció i la seva efectivitat per dina-
mitzar l’economia altafullenca. 

A Junts tenim la percepció que aquesta mecanisme 
funcionarà per mitigar l’impacte de la pandèmia en el 
nostre teixit comercial. Les perspectives semblen molt 
millors que les perfilades en l’anterior línia d’ajuts que el 
govern va tirar endavant sense escoltar les propostes 
de l’oposició. Certament, el resultat de l’anterior pro-
grama de suport a la restauració i al comerç de la vila 
no pot ser més decebedor: l’excessiva burocratització 
en la gestió dels ajuts i l’estricta limitació de les línies 
subvencionables (pagament de lloguer, de préstecs o 
de personal) van desencoratjar la presentació de sol·li-
cituds. Tan sols es van concedir 8 ajuts per un import 

inferior a cinc mil euros i en una resolució aprovada nou 
mesos després del primer confinament total que era el 
període en el qual més es necessitaven els diners. Tot 
això ja fou denunciat per Junts en el seu dia i celebrem 
que el govern hagi rectificat almenys en el concepte so-
bre la xarxa que ha de protegir el nostre sistema co-
mercial.

Davant la imminència d’una tercera onada que està 
obligant a prendre mesures que castigaran encara més 
l’economia esperem que la gestió dels nous ajuts a tra-
vés de l’adquisició de les targetes de crèdit sigui més 
eficient i permeti superar aquest nou entrebanc dels 
temps difícils que ens toca viure. •

un més que notable balanç del difícil 2020
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Parlem de l’obra del govern EINA-PSC-
Ara. De les novetats en serveis i benestar 
als altafullencs, als quals representem. 
En aquest balanç del govern, com a con-
junt, destaquem la feina feta per la com-

panya d’EINA Gemma Maymó en la reforma del nostre cen-
tre de salut; una excel·lent millora amb una inversió de 
35.000 €, que incorpora dues noves consultes i reubica els 
llocs d’atenció i espera. Dins, les regidories de la meva res-
ponsabilitat, com a feina ben visible, els dos pipi-cans que 
ja vam explicar amb tota la transparència de números. 

Ara, m’agrada explicar que han començat les actuacions 

per anar rebaixant voreres; esperem que a finals d’aquest 
mes de gener podem oferir acabades les fins a 45 petites 
intervencions escampades en diferents carrers del poble, 
tant de dalt com de Baix a Mar. La petita inversió d’efectes 
tan grans per a la mobilitat de canalla amb cotxets i convi-
latans amb cadira de rodes suma 48.310 €; l’empresa a qui 
s’ha adjudicat és l’altafullenca de la plaça Martí Royo EU 
David Vendrell. Com una tercera novetat, com a regidora de 
via pública, presento l’asfaltat del carrer Cantó de la Vila que 
ha pujat 25.000 € adjudicat a Sorigué, de Vila-Seca.

Com és prou conegut el meu gran objectiu és la resi-
dencia per a la gent gran que volem construir en terrenys 

municipals de la urbanització de la Cabana. El primer pas, 
ja aprovat, és la concessió del previ estudi de viabilitat a 
l’empresa i consultoria, que ens el lliurarà després de fes-
tes. Si algun aspecte hem de destacar en aquest 2020 
de confinament i morts de gent gran, d’escoles i instituts 
tancats, de teletreball, i del qual el govern ens hem de 
sentir orgullosos és que hem mantingut la vida democrà-
tica, de comissions i plens. Si volem explicar una mica de 
picant: el que s’ha dividit no és govern de tres sinó l’espai 
de Junts, entre els de Puigdemont i els del PDeCat, que 
van votar diferent al pressupost del 2021 que segur serà 
millor. •
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fem bondat
Gina Richarte Aguilera # Ara Altafulla

2020! Un any, sens dubte especial per a 
tothom. En el moment que es comença-
va a sentir que hi hauria pandèmia mun-
dial,  el meu pensament va ser: no ens 
matarà el maleït virus, però potser sí ho 

fa la gana. I sembla que després de tots els esforços que 
estan fent les persones, els consistoris, les empreses de 

diferents sectors, petits negocis, hostaleria (al meu parer la 
més afectada), etc., sembla que estem en el camí que això 
sigui una realitat.

Població generalment molt conscienciada amb les me-
sures de prevenció per a la propagació del virus; altre grup 
de persones, afortunadament minoritari, no tan realistes 
amb la situació, fent gresca i vivint la vida com si la Covid-19 

no tingués res a veure amb ells. Siguem conscients! Fem 
tots una mica d’esforç perquè això acabi d’una vegada i tot 
torni a ser com era abans.

El 2021 ha de ser un any en què puguem viatjar, veure la 
família, anar al teatre o simplement viure més tranquil sense 
pensar que demà tanca l’empresa on treballem. Fem bon-
dat! Desitjo a tothom bones festes i molta salut! •
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Un centenar d’espectadors van omplir el gimnàs de la 
Portalada en l’estrena de la sèrie ‘Altafulla’. / Foto: Caroli-
na Cubota

L’activitat d’‘Anar a buscar el Tió’ va ser seguida per centenars d’espectadors al 
canal Youtube del consistori. / Foto: Fragment del vídeo.

Els alumnes d’arpa de l’Escola de Música van oferir 
el seu primer concert després de mesos sense poder 
tocar junts, a l’Església de Sant Martí. / Foto: A.J.

L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla va ser l’encarregat 
de guarnir els balcons de l’Ajuntament i l’Arbre de Nadal 
de la plaça del Pou. / Foto: Ajuntament

Dos centenars de nens i nenes van rebre els regals a casa seva de mans de Ses Majestats els Reis d’Orient. / Fotos: A.J. / Ajuntament

Entrega dels premis del Concurs de Fotografia sobre la Festa Major organitzat 
per l’Institut. / Foto: Ajuntament

Exposició de la 4a edició de la Mostra de Pessebres i Diorames d’Altafulla, organitzada per l’Associació de Pes-
sebristes a l’Era del Senyor. / Foto: Ajuntament

La Muntsa Plana i el conte “Quan la Mare Lluna va dir Prou!”, 
a la Sala Teresa Manero, en el cicle de contes al Tarragonès 
“Rodona i blava, contes sobre la terra”. / Foto: Ajuntament

Cinema familiar i un espectacle de màgia van ser les propostes culturals per acabar l’any. / Fotos: Ajuntament
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josep sala ja forma part del nomenclàtor en forma de jardí

El primer Fill Adoptiu d’Altafulla ja té 
oficialment un racó a la via pública de 
la vila on hi va dedicar bona part de la 

seva vida. La seva tasca en favor de la cul-
tura a Altafulla, sent, entre d’altres, el co-
fundador del Cercle Artístic o formant part 
activa del Centre d’Estudis, li va valdre el 
reconeixement de veïns i companys 
de vivències en vida i també els honors 
més oficials com la condició de fill adoptiu, 
o aquesta entrada en el nomenclàtor mu-
nicipal de la mà d’uns jardinets amb llum i 
color, com a ell li haurien agradat.

El jardí està presidit per una escultura 
de l’altafullenc Marcel Socias i represen-
ta una imatge d’un cap amb diferents 
cares, que representa els diversos ves-
sants de l’artista, tal i com va remarcar 
la regidora de Cultura, Gemma Maymó. 
L’edil també va agrair públicament la tas-
ca de la seva antecessora en el càrrec, 
Montse Castellarnau, per haver iniciat 
aquest projecte. 

L’acte d’inauguració tant del jardí 
com de l’escultura va comptar amb la 

presència de familiars de l’artista, com 
la seva filla, Amanda Sala, qui va agrair 
l’homenatge de la vila d’Altafulla al seu 
pare tot destacant l’encert de dedi-
car-li un jardí.

Com va destacar Amanda Sala, dissab-
te —en referència al dia de la inauguració, 
també va sortir a la llum el llibre ‘81 alta-
fulles de josep sala’, elaborat per Joan 

Carnicer sota el paraigua del Centre d’Es-
tudis d’Altafulla i el Cercle Artístic. El presi-
dent del Cercle, Salvador Anton, va posar 
l’accent en aquest document que recull 81 
obres de l’artista que tenen com a prota-
gonistes el paisatge d’Altafulla. Un paisatge 
del que Sala, com va assegurar Anton, se’n 
va enamorar i li va servir d’inspiració.

Per la seva banda, la coalcaldessa 

d’Altafulla, Alba Muntadas, va destacar 
en l’acte d’inauguració la voluntat del 
consistori de retre homenatge al primer 
fill adoptiu d’Altafulla i va agrair la iniciativa 
del Centre d’Estudis d’Altafulla per la pro-
posta. Igualment va demanar-los que en 
properes sol·licituds per incloure noms il-
lustres al nomenclàtor altafullenc es tinguin 
en compte també noms de dones. •

Imatge de grup en la inauguració, i l’escultor Marcel Socias amb l’obra. Fotos: A.J. / Gemma Soldevila
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AUTOCARS

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

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

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

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

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

v Transports
Autobusos
 NoCturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
Centre

Centre
Comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:58 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

Centre
Comercial

Parada 
Centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

TELÈFONS I ADREÇES        (
AjuNtAmeNt (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

reCAPtACIó muNICIPAL (Ajunt.) 977 65 61 09

Correus 977 65 18 16

ofICINA D’oCuPACIó 977 65 14 26

PoLICIA LoCAL
marquès de tamarit, 16

977 65 02 80

GuàrDIA CIVIL 062

mossos D’esQuADrA 112

bombers (tarragona) 085
977 22 00 80
977 54 70 80

AmbuLàNCIes (centraleta) 977 25 25 25

CoNsuLtorI De sALut
mainada, 2A

977 65 60 07

urGèNCIes CAP torredembarra 977 64 38 01

AIGües D’ALtAfuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

emerGèNCIes 112

fArmàCIA susANA DomINGo
Les escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

fArmàCIA ALtAfuLLA mAr
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNCIes DeNtALs CAsteLLANI 977 65 14 33

ofICINA De turIsme
Plaça dels Vents, s/n 977 65 14 26

AuLA De formACIó ALDArA 
esCoLA D’ADuLts 977 65 10 85

esCoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

esCoLA roQuIssAr 977 65 19 69

Ies ALtAfuLLA 977 65 16 62

LLAr D’INfANts f. bLANCh
mainada, 2b

977 65 60 31

LLAr D’INfANts hort De PAu
Cabana, 2

977 65 21 20

esPLAI De LA GeNt GrAN
C. de Les bruixes s/n

977 65 21 32

bIbLIoteCA muNICIPAL
Carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

CeNtre D’estuDIs D’ALtAfuLLA
escoles, 10

977 65 09 12

CeNtre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVeLLó PoLIesPortIu 977 65 15 71

esCoLA De músICA (migdies)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

CAsAL LA VIoLetA
Carrer de l’hostal, 11

977 65 00 83

PuNt D’INformACIó juVeNIL
era de l’esteve

977 65 24 68

ALberG juVeNIL ‘CAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIsCINA muNICIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

CLub mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estACIó De serVeI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

ALtAfuLLA ràDIo 977 65 29 23

AutoCArs PeNeDès 977 66 08 21

INformACIó reNfe 902 24 02 02

tANAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

L’hort De LA síNIA. 
PuNt D’INformACIó DeL GAIà

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

VeterINArIs (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

ProteCCIó CIVIL 977 65 15 89
648 14 57 56

CàrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45
Podeu dipositar les piles als conteni-
dors situats a l’Ajuntament, Llibreria 
regal i Paper, estanc Pijuan, forn 
martí ronda, forn martí Llevant i 
electrodomèstics Quixalos

Contenidors de piles

Dilluns i dijous
Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 
Oficina Carrer Muralla

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

Serveis Municipals
• SERvEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal D’altaFulla
 C. Vinyet, 1. baixos - 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

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

ANADA

10,25 Carrer dels munts 

10,35 mirador dels munts

10,45 Carrer de santa marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00 Carrer de les esplanes

11,10 Carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

11,25 eroski

torNADA

12,25 eroski

12,30 ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40 Carrer de la bassa

12,50 Carrer de les esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05 Carrer de santa marta

13,15 mirador dels munts

13,25 Carrer dels munts

Servei de transport per a la gent gran

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

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

Deixalleria de Torredembarra

HORARIS:

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

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

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

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

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

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

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

D
is

sa
bt

es

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

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:31 8:04 8:16 8:50

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:49

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estACIó D’ALtAfuLLA / serVeI metereoLòGIC De CAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes de DeseMBre

temperatura màxima 18,7 °C dia 17 mitjana mensual temp. màx. 15,4 °C obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule S temperatura mínima -3 °C dia 27 mitjana mensual temp. mín. 3,8 °C

Pluja màxima 10,5 mm dia 17 total pluja recollida 16,9 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.02 6.02
7.36 7.06
8.34 7.29
9.01 7.34
10.02 7.57
10.31 8.08
11.02 9.02
12.00 9.34
12.26 10.17
12.58 11.05
14.00 11.33
14.32 12.06
15.01 13.06
15.31 13.34
15.59 14.35
16.31 15.03
16.56 15.07
17.00 15.20
18.00 16.37
18.32 17.07
18.59 17.37
19.29 18.07
20.26 18.36
20.58 19.06
21.02 19.29
21.31 20.06
22.01 20.34
22.34 20.41

21.02
21.47

AUTOBUSOS
Per la Covid-19, confirmeu els horaris a 

www.autocarsdelpenedes.com

De dilluns a divendres feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:25 7:31 7:40 8:30 8:50 8:55
7:38 7:46 8:05 9:15 9:35 9:40
7:55 8:01 8:20 10:10 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:15 11:35 11:40
8:40 8:46 9:05 11:45 12:05 12:10
8:58 9:06 9:25 12:10 12:40 12:45
9:15 9:21 9:40 12:45 13:05 13:10
9:45 9:51 10:00 13:15 13:35 13:40
10:15 10:21 10:40 13:45 14:05 14:10
10:45 10:51 11:10 14:00 14:20 14:25
11:15 11:21 11:40 14:15 14:35 14:40
12:15 12:21 12:40 14:45 15:05 15:10
13:13 13:21 13:40 15:10 15:30 15:35
14:15 14:21 14:40 15:20 15:40 15:45
15:15 15:21 15:40 16:20 16:40 16:45
16:20 16:26 16:45 17:20 17:45 17:50
16:45 16:51 17:10 17:45 18:05 18:10
17:15 17:21 17:40 18:15 18:35 18:40
18:20 18:26 18:45 18:45 19:05 19:10
19:15 19:21 19:40 19:15 19:35 19:40
20:15 20:21 20:40 19:45 20:05 20:10
21:45 21:51 22:10 20:15 20:35 20:40 

21:15 21:35 21:40
22:25 22:45 22:50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:26 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:36 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:46 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:51 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:16 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:16 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 18:01 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 19:01 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 20:01 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 21:01 21:22 21:35 21:59 22:05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:55 9:01 9:22 10:00 10:24 10:30
10:30 10:36 10:57 11:30 11:54 12:00
12:00 12:06 12:27 13:00 13:24 13:30
16:10 16:16 16:37 16:50 17:14 17:20
17:20 17:26 17:47 18:00 18:24 18:30
18:45 18:51 19:12 19:30 19:54 20:00
20:15 20:21 20:42 21:00 21:24 21:30



 Plaça del Pou / núm. 217 / gener 2021
15Entitats

El pleamar Vintage Market se 
celebrarà el 3 i 4 d’abril

Després d’ha-
ver-se vist 
obligats a 

suspendre l’edi-
ció d’enguany per 
l’esclat de la pan-
dèmia, el Pleamar 
Vintage Market 
d’Altafulla torna a 
estar en l’horitzó de 
les cites imprescin-
dibles per aquest 
2021. L’organitza-
ció del certamen, a càrrec de l’Associació Pleamar i l’Ajuntament, ha decidit tirar endavant 
una nova edició d’aquest mercat de segona mà que combina el plaer per allò Vintage amb 
la bona música en directe i que està plenament consolidat a la vila. 

El Pleamar arribarà doncs a la seva sisena edició, si tot va bé, després de l’aturada 
obligada del 2020, els dies 3 i 4 d’abril. Ho fa amb optimisme, recuperant el programa 
que tenien previst per enguany tot adaptant-lo a la situació sanitària amb què ens tro-
bem la pròxima primavera i a les restriccions vigents en aquell moment, com ha remarcat 
el responsable de l’Associació Pleamar, Nico Leo.

Tot i que les restriccions que hi puguin haver l’abril vinent encara són una incògnita, 
Leo ha explicat que el festival s’hi pot adaptar sense problemes. Caldrà valorar, això sí, 
si els aforaments als concerts programats s’hauran de limitar i adoptar alguna mesura 
com la reserva d’entrades anticipades o bé es podran desenvolupar amb mesures més 
laxes. El que presenta menys complicació, segons Leo, és la distribució de les parades. 
Assegura que es podrà tirar endavant el mercat si s’amplia la superfície d’ocupació del 
passeig o, sinó, reduint el nombre de parades per garantir les distàncies entre una i altra. 

Les inscripcions per als paradistes s’obriran en els propers dies. Aquestes es podran 
formalitzar durant el mes de gener al web de l’entitat www.pleamarmarket.com. L’orga-
nització en farà una tria i seleccionarà les participants definitives per tornar a omplir el parc 
de Voramar d’ambient Vintage. •

Els Castellers d’Altafulla van fer una donació de 100 litres de llet i 60 quilos 
d’arròs a Càritas Altafulla per ajudar a les famílies més vulnerables del municipi 

en les festes de Nadal i Reis. La presidenta de Càrites Altafulla, Carme Vives, va 
agrair als de Ca l’Ixart la seva predisposició per ajudar a l’entitat amb “el que faci 
falta”. Alhora, va agrair també la donació de diferents aliments per part del Grup 
de Voluntàries de La Nou de Gaià. A la vila, la pandèmia ha comportat que hi 
hagi una cinquantena de famílies que requereixen aquest servei, una vintena 
més del que és habitual. Vives també va remarcar que a banda de llet i arròs, es 
necessiten productes de neteja personal i de la llar.  Les persones que vulguin fer 
donacions a Càritas, poden adreçar-se al seu local, a la plaça de l’Església núme-
ro 1, els dimarts de 18h a 20h, o trucar al telèfon 629557945. / Foto: Castellers •

Els Castellers d’Altafulla fan una 
donació de llet i arròs a càritas

Èxit de PArticiPAciÓ eN leS 
VOtAciONS POPulArS del 
ConCurs dE nAdAlEs d’AtECA
El concurs de Nadales impulsat per 
l’Associació Turística d’Empresaris i 
Comerciants d’Altafulla (ATECA) ha 
estat tot un èxit. Les Nadales propo-
sades pels diferents grups que han 
participat al certamen han estat vi-
sualitzades per milers de persones a 
les xarxes socials i s’han rebut més 
de 2.500 votacions efectives. Dos 
grups altafullencs han ocupat les pri-
meres posicions del rànquing, sent 
Gaià Gospel el primer i la coral Nous 
Rebrots el segon. Finalment el tercer 
classificat ha estat el grup Canta-
relus, de la Riera de Gaià. Tots tres es 
van emportar un premi en metàl·lic de 

500 €, 300 € i 200 €, respectivament. 
Hi van participar un total de sis agru-
pacions.

Es rEtArdA l’obErturA dEl 
pAVElló fins l’1 dE fEbrEr
La intenció de la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament era reobrir el polies-
portiu el passat 11 de gener, però 
arran de les noves restriccions del 
PROCICAT, des del consistori es va 
comunicar que finalment no s’obria 
al públic d’acord amb les recoma-
nacions per frenar l’evolució de con-
tagi de la Covid-19. Si la pandèmia 
ho permet, la voluntat és reactivar 
l’activitat al pavelló a partit de l’1 de 
febrer. •

 Breus




