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 La pandèmia agreuja la situació de les dones  

El 2020 ha estat un any especialment difícil per a les dones ja 
que ha tingut múltiples impactes en elles des del punt de vista 

laboral i social. Coincidint amb els dies previs a la commemo-
ració del Dia Internacional de les Dones del 8 de març, Maribel 
Ayné, secretària de la dona de CCOO, ho explicava durant la pre-
sentació de ‘Treballs i crisi de la Covid: un impacte molt feminit-
zat’. Es tracta d’un estudi que posa de manifest que la pandèmia 
ha agreujat la situació de les treballadores i també que hi ha un 
menyspreu social i polític de les feines feminitzades tot i ser fetes 
per professionals que reben un fort impacte en la seva salut física 
i emocional.

L’anàlisi de l’impacte de la pandèmia en el col·lectiu de treballado-
res els ha generat perplexitat quan, partint de la base que les do-
nes assumeixen el gruix de les feines de cures i que això les hauria 
hagut de protegir de la pèrdua de llocs de treball, no ha estat així, 
sinó ben bé tot el contrari. En els pitjors moments de la pandè-

mia, el col·lectiu femení ha patit més pel que fa a taxes d’atur, de 
temporalitat i també de contagis. Un altre exemple d’aquestes 
discriminacions se situa en els equips directius. 

El percentatge de dones directives a Catalunya durant l’any 2021 
se situa en un 34 %, dos punts més respecte a l’exercici anterior, 
però encara lluny del 50 % que representaria la paritat en llocs 
de decisió. Segons l’estudi ‘Women in business 2021’ presentat 
per la consultoria Grant Thornton, Catalunya és el segon territori 
de l’Estat amb més representació femenina en l’alta direcció, su-
perada només per Madrid, on el percentatge és del 39%. D’altra 
banda, l’informe també destaca que l’Estat espanyol se situa en 
el lloc número 14 de països amb més dones directives i assenyala 
que el 87 % de les empreses ja tenen almenys una directiva en els 
seus equips. S’ha recorregut molt camí, però encara estem molt 
lluny d’una paritat real, social, econòmica i política. •

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, 

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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S’esgoten en menys de dues setmanes les targetes moneder

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, i la regido-
ra de Comerç i Turisme de l’Ajuntament, Natalia 
Sanz, van presentar el passat 25 de febrer  la 

campanya ‘jo compro a altafulla’. Es tracta d’una 
iniciativa per fomentar la compra en els establiments 
i comerços de la vila a través de targetes moneder 
subvencionades en un 50% per les arques municipals 
amb una aportació total de 10.000 euros en una pri-
mera remesa. 

Des de l’Ajuntament, s’han expedit un total de 500 
targetes personalitzades amb l’eslògan de la cam-
panya, i que, es van esgotar durant les dues primeres 
setmanes. La campanya va començar el passat 26 de 
febrer i s’allargarà fins el 9 d’abril.

L’usuari l’adquireix a un preu de 20 € i n’obté una 

càrrega de 40 € per gastar-se en qualsevol de la tren-
tena d’establiments amb domicili fiscal a la vila que 
s’han adherit a la proposta.

La regidora de Comerç, Natalia Sanz, va explicar 
que ha estat una proposta molt ben rebuda per part 
dels comerciants i ha assenyalat que la iniciativa té 
una doble vessant: “Per una banda, incentivar la com-
pra en els comerços de proximitat que més estant 
patint la crisi de la Covid, i per una altra, ajudar també 
a les famílies amb ajuts directes”.

El coalcalde, Jordi Molinera, preveu que la cam-
panya pugui tenir un impacte de 20.000 € sobre el 
comerç local altafullenc. De  fet, la voluntat del con-
sistori és que aquesta primera edició tingui continuïtat 
en els propers mesos, com ha explicat Molinera, “en 
temporada baixa com la tardor”. Per això es demana 
que no es llenci la targeta un cop esgotat el crèdit. Els 
establiments que participen en la campanya s’identi-
fiquen amb un cartell fixat a l’entrada del comerç cor-
responent.

La campanya no inclou els establiments comercials 
amb una superfície superior als 500 m2, i per a ser be-
neficiari de la targeta cal estar empadronat al municipi. 
El saldo de la targeta es pot consultar a l’espai web 
https://moneytopay.com/gestion-targeta-regalo.

A banda de les 500 targetes personalitzades, s’ha 
editat un vídeo de promoció de la campanya per a 
xarxes socials amb l’etiqueta #joComproaltafulla, 
falques de ràdio, cartelleria i s’ha habilitat també un 

espai web on s’explica el funcionament de la campa-
nya (www.altafulla.cat/ajuts). •

el passat 1 de març es va presentar  la nova associació d’Hostaleria del baix 
Gaià, culminant una tasca de dos mesos de treball en aquest sector econòmic 

basic en aquest territori. Al capdavant de la nova entitat, hi ha l’altafullenc Alejandro 
Francino, acompanyat de diferents representats d’aquest sector. L’AEH Baix Gaià 
neix amb una cinquantena de membres amb l’objectiu de sumar nous associats per 
poder tenir més força davant de les administracions.

Amb la constitució d’aquesta nova associació, l’AEHT segueix amb el propòsit 
de regenerar i dinamitzar el sector arreu del territori. La nova associació passa a 
englobar Torredembarra, Altafulla, Creixell, Roda de Barà, La Riera de Gaià, Salomó, 
La Pobla de Montornès,  entre altres poblacions d’aquest territori únic del Camp de 
tarragona. 

un dels reptes plantejats per la nova junta és també posicionar la marca turística 
Baix Gaià. Un destí que sempre ha mostrat un gran atractiu equilibrat entre mar i 
muntanya; entre cultura i gastronomia. entre les iniciatives que vol dur a terme l’aeH 
Baix Gaià està l’organització de jornades gastronòmiques, quan les restriccions de 
la Covid-19 ho permetin; formacions sectorials; col·laboracions público-privades i 
trobades territorials. / Foto: Marc Pérez •

 neix l’aeH baix Gaià amb l’objectiu de dinamitzar el sector de l’allotjament i la restauració
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noemí llauradó: “el programa ‘platja viva’ és una bona mostra de la 
iniciativa dels ens locals a l’hora de lluitar contra les llevantades” 

Creació de dunes a la platja d’Al-
tafulla contra les llevantades i 
les amenaces del canvi climàtic. 

Aquest sistema de protecció natural ha 
merescut el premi iniciativa medi 
ambient que anualment atorga la Dipu-
tació de Tarragona, per donar suport a 
projectes i actuacions de protecció i mi-
llora del medi ambient als municipis de la 
demarcació.

L’Ajuntament d’Altafulla ha rebut els 
5.000 € amb què està dotat aquest 
guardó, amb el qual la Diputació aporta 
el seu gra de sorra en la millora d’aques-
ta zona del litoral del Tarragonès.

L’actuació, en el marc del projecte ‘al-
tafulla, platja viva’, va partir d’una pro-
posta de manteniment i reforç del sistema 
natural fent-lo compatible amb els seu ús 
turístic i preveient l’adaptació del sistema 
al canvi climàtic. Així, s’ha donat continu-
ïtat al sistema dunar entre els sectors de 
Botigues de Mar i el Vinyet, tot completant 
l’estructura dunar i la renaturalització ja 
iniciada del front del Parc de Voramar. La 
connexió de les estructures dunars entre 
els tres sectors afavoreixen i enforteixen el 

dipòsit sedimentari, i trenquen el desequili-
bri que havien creat els temporals.

En concret, al sector del Fortí-Vora-
mar s’ha renaturalitzat l’estructura 
dunar amb l’eliminació d’espècies inva-
sores i la neteja i retirada d’infraestruc-
tures fora de servei (aigua, electricitat, 
panots de formigó i altres restes de 

runa). El programa inclou també la sem-
bra i plantació d’espècies autòctones en 
els propers mesos. 

El disseny i execució de la renatura-
lització de l’estructura dunar ha tingut en 
compte aspectes com la gestió dels ac-
cessos i connexió entre la platja i el parc 
així com els serveis associats (rentapeus, 
‘foodtruck’ estacional, Bibliomar,...).

La gestió d’aquest sector inclou tam-
bé la neteja i l’acordonament de la façana 
del restaurant Cal Vitali que toca a la plat-
ja, per tal d’afavorir la recuperació de la 
zona dunar. Al sector de Botigues de Mar, 
i per tal de donar continuïtat al front dunar 
amb el sector del Vinyet i reforçar la zona 
de captació de sorra actual, s’hi han ins-
tal·lat barreres de retenció de sorra i 
s’han acordonat entre la part final del pas-
seig i la zona de varada del Club Marítim. 

La presidenta de la Diputació, Noe-
mí Llauradó, va visitar la zona el passat 
18 de febrer, acompanyada de la coal-
caldessa d’Altafulla, Alba Muntadas; del 
coalcalde, Jordi Molinera; del diputat de 
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria 
i Territori de la Diputació, Josep Forasté, 
i de la diputada Sílvia Puerto, entre altres 

representants de totes dues institucions
Llauradó va destacar la importància 

d’aquesta actuació per evitar la regressió 
de platges, a més de posar de manifest 
la col·laboració decidida de la Diputació 
en la lluita contra el canvi climàtic: “El 
programa ‘Platja viva’ és una bona mos-
tra de la iniciativa dels ens locals a l’hora 
de lluitar contra les llevantades, amb so-
lucions basades en la sostenibilitat 
mediambiental i totalment compatibles 
amb l’ús turístic d’aquestes zones. És 
per aquest motiu que des de la nostra 
institució donem ple suport al programa 
i hi contribuïm a través del nostre guardó 
i de la dotació econòmica que hi va as-
sociada”.

De la seva part, la coalcaldessa d’Al-
tafulla va assenyalar que “és important 
posar la dinàmica del sistema natu-
ral al centre de la gestió de la platja, 
reforçant les seves defenses naturals 
per a fer front als temporals. Aquesta és 
l’única manera de mitigar els efectes del 
canvi climàtic”. La visita va incloure les 
explicacions detallades del projecte, per 
part del tècnic que en fa el seguiment, 
Anton Aymemí. •
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Èxit rotund de l’acció ‘Utilitzar la deixalleria a Alta-
fulla té avantatges!’ endegada en el marc de la 
campanya de sensibilització ‘Altafulla: redueix, 

reutilitza, recicla’, que han posat en marxa les regidori-
es de Serveis i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla 
encapçalades per la coalcaldessa Alba Muntadas.

Només en el passat mes de febrer, es van compta-
bilitzar gairebé la totalitat d’aportacions que es van 
registrar durant tot l’any 2020 i que van sumar 538. 
En aquest cas, des de l’1 al 28 de febrer de 2021, es 
van registrar un total de 406 aportacions de les quals 
224 seran bonificades, ja que compleixen els requisits 
mínims per fer-ho. La resta, són aportacions de par-
ticulars i comerços que no compleixen les condicions 
per gaudir de les bonificacions, així com les pròpies del 
consistori que no comptabilitzen naturalment.

Alba Muntadas ha subratllat que hi ha hagut una de-
manda notable de veïns i veïnes que han sol·licitat el 
certificat que permet poder demanar posteriorment la 
bonificació. La coalcaldessa recorda que les aportaci-
ons a la deixalleria han de tenir un pes mínim de cinc 
quilos, i els usuaris han de demanar el certificat en el 
mateix centre per a què puguin sol·licitar la bonificació 
de la taxa per a l’exercici 2022.

apOrtaCiOnS de méS de 5kG
En aquesta línia, per a una i fins a tres aportacions 
amb certificat de més de 5 kg cadascuna, s’obtindrà 
una bonificació del 5%; de quatre a sis aportacions, la 
bonificació serà del 10%, i amb més de sis aportaci-

ons a l’any, la bonificació serà del 15%. Cal destacar 
també que no es consideraran com a aportacions di-
ferents aquelles que s’hagin realitzat en un mateix dia.

L’Ajuntament d’Altafulla ha habilitat un espai web 
(altafulla.cat/reciclem) on es pot consultar la cam-

panya i informar-se sobre el correcte funcionament per 
poder gaudir de la bonificació, que s’aplicarà en el rebut 
de la brossa de l’exercici 2022 quant a les aportacions 
fetes enguany. •

la deixalleria comarcal comptabilitza més de 220 aportacions 
bonificables en només el mes de febrer

abans que arribi la primavera i el verd comenci a cobrir el nostre entorn, les re-
gidories de Serveis i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla han començat 

a fer una tasca de manteniment imprescindible en aquesta època de l’any, com 
és la fumigació de diversos espais i racons de la vila. es tracta d’una actuació 
preventiva per evitar el creixement de les herbes adventícies o males herbes a la 
via pública i també a zones verdes. 

En una segona fase es preveu fumigar als espais d’oci infantil, als parcs, vet-
llant per evitar que els productes de fumigació puguin arribar a estar en contacte 
amb els usuaris d’aquests espais. en tot el procés de fumigació s’utilitzen produc-
tes eco fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient. els treballs de fumiga-
ció s’han iniciat aquesta setmana i s’allargaran durant quinze dies. •

 tractament contra les males herbes en diferents 
espais de la via pública
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La regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament d’Alta-
fulla, que encapçala l’edil Inma Morales, i Càritas 
Diocesana de Tarragona i Càritas Altafulla van 

formalitzar el passat 2 de març el conveni de col·labo-
ració en el projecte ‘Ara al teu costat’. La signatura va 
anar a càrrec del coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera; 
el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Salva-
dor Grané, i la reponsable de Càritas Altafulla, Carme 
Vives.

‘Ara al teu costat’ es duu a terme amb voluntaris i 
voluntàries que atenen a les persones majors de 65 
anys que viuen soles. El perfil d’aquestes persones a 
les quals se’ls efectua l’acompanyament és el de per-
sones que presenten sentiments de solitud i tristesa, 
amb una salut precària i manca d’autonomia per sortir 
soles al carrer, i en alguns casos, amb problemes eco-
nòmics.

A Altafulla aquest servei beneficia actualment a cinc 
persones grans de la vila, i l’objectiu que s’ha marcat 
Càritas Altafulla “és arribar a la quinzena de perso-
nes”, com va assenyalar Carme Vives. En aquesta lí-
nia, la regidora de Gent Gran, Inma Morales, ha fet una 
crida al voluntariat, i especialment als joves, per a què 
“s’engresquin a fer de voluntaris ja que, entre d’altres 
motius, aporta un enriquiment personal i intergene-
racional indiscutible”.

Des de Càritas Diocesana de Tarragona s’han com-
promès a “aportar tot el suport tècnic a través dels seus 

professionals”; mentre que Caritas Altafulla s’encarre-
garà de la recerca, coordinació i gestió del voluntariat. 
En aquest sentit, el consistori aportarà les atencions 
bàsiques i tècniques per a la gent gran. 

Aquelles persones grans que estiguin interessades 

en gaudir d’aquest servei, i el voluntariat interessat en 
participar-hi, es poden posar en contacte amb l’Ajunta-
ment d’Altafulla, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores 
al telèfon 977650008, o al correu electrònic de Càritas 
Altafulla caritas.altafulla@gmail.com. •

Càritas i l’ajuntament formalitzen la col·laboració en el projecte 
‘ara al teu costat’ per a la gent gran

Campanya de vaCunaCió Covid-19 per a les persones de 80 anys o més

els equips d’atenció primària (eaP) són els encarregats de contactar amb les persones 
dependents, especialment les de 80 anys o més, o les persones cuidadores per 
concretar el dia, l’hora i el lloc per vacunar-se contra la COVID-19. La vacuna que se’ls 
administrarà serà la de Pfizer/BioNTech o la de Moderna/Lonza, aprovades per l’Agència 
Europea de Medicaments, i en els casos d’Altafulla, el centre de referència és el CAP de 
torredembarra. el sistema de Salut de catalunya disposa de les dades necessàries per 

contactar amb les persones dependents que formen part d’aquesta convocatòria. Si 
formes part d’aquest col·lectiu, la convocatòria es desenvoluparà de manera progressiva 
durant les pròximes setmanes; per tant, és probable que no contactin amb tu durant els 
primers dies. tant el procés de convocatòria com la vacunació contra la coVid-19 són 
molt similars a com es fa anualment amb la campanya de vacunació contra la grip. Més 
informació a canalsalut.gencat.cat.  •

 breus
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Ja és sabut que el Camí de la Creu 
és un dels actes més represen-
tatius de la Setmana Santa alta-

fullenca. Sembla doncs que la vinte-
na edició d’aquest esdeveniment tan 
tradicional i nostrat es resisteix a cele-
brar-se per segona vegada consecuti-
va a causa del coronavirus. Per salvar 
els mobles, la comissió organitzativa 
del Camí de la Creu ha decidit reviure 
la vida i la mort de Jesús representada 
pel poble a través del canal Youtube de 
l’Ajuntament d’Altafulla i l’emissió per 
Altafulla Ràdio de la 19a edició que es 
va celebrar a l’Església de Santa Maria 
de Baix a Mar el 2019. 

Concretament, les edicions que es 
podran tornar a veure telemàticament 
seran les dels anys 2013, 2015, 2016 i 
2018, gràcies a les peces enregistrades 
pel veí altafullenc Fernando Santillán. 
Es tracta d’una seqüència de vídeos 
que Santillán ha editat aquests darrers 
anys, d’una durada d’uns 25 minuts ca-
dascun, que repassa alguns dels qua-

dres més emblemàtics de la represen-
tació.

La suspensió de la 20a edició va ser 
anunciada per la mateixa directora del 
Camí de la Creu, Joana Badia, i la regi-
dora de Cultura, Gemma Maymó, a tra-
vés d’un vídeo que van enregistrar per 
a les xarxes socials oficials de l’Ajunta-
ment d’Altafulla. Joana Badia va mani-
festar la impossibilitat de tirar endavant 
aquest esdeveniment donada la situa-
ció sanitària actual i la condició com a 
persones de risc de la majoria dels 
integrants del grup.

Malgrat la suspensió, Badia va voler in-
sistir en una de les idees que es valoren en 
el grup d’ençà de la mort d’un dels seus 
membres més carismàtics, el julià Pérez, 
qui assumia el paper de Jesucrist.  Asse-
gura que així que es pugui, se li farà un 
sentit homenatge. Tant l’emissió de l’edició 
de 2019 per Altafulla Ràdio, com les edici-
ons 2013, 2015, 2016 i 2018 per Youtube 
es podran seguir el dimecres Sant 31 de 
març a partir de les 20:00 hores. •

el Camí de la Creu reviurà 
edicions anteriors a través de 

Youtube

L’àrea de turisme de l’ajuntament 
d’Altafulla ha reprès les visites 

guiades tant a la Vila closa com al 
castell després que es fessin efecti-
ves les modificacions de les mesures 
restrictives per la pandèmia, tot i que 
es mantenen les mesures de seguretat 
corresponents i amb grups reduïts. La 
regidora de Turisme ha recordat que 
segueixen disponibles les audioguies 
per tot aquell que vulgui gaudir d’una 
ruta pel conjunt medieval i anar infor-
mant-se de manera autònoma amb les 
gravacions que s’inclouen en aquest 
aparell. una fórmula que no requereix 
adequar-se a cap horari de visita i que 

està disponible en paral·lel a l’horari 
d’obertura de l’oficina de Turisme, on 
es poden llogar. cal tenir en compte 
que el lloguer de cada aparell d’au-
dioguia té un preu de 2 euros mentre 
que les visites guiades personals per 
la Vila closa cal reservar-les i es poden 
seguir per 4 euros. Pel que fa al cas-
tell, la visita és gratuïta i es du a terme 
cada primer dimarts i últim dissabte de 
mes, excepte Setmana Santa, juliol i 
agost, en torns a les 10:00, les 11:00, 
les 11.45 i les 12:30 hores. Els interes-
sats cal que facin una reserva prèvia a 
l’Oficina de Turisme o al telèfon 977 65 
14 26.  •

 es reprenen les visites guiades a la Vila Closa i 
    al Castell
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La revista ‘Sàpiens’ ha posat en marxa la campa-
nya ‘No eren bruixes. Eren dones’, amb l’objec-
tiu de recuperar la memòria d’aquestes dones i 

dignificar-les. La campanya ha arrencat amb la publi-
cació d’un vídeo i un manifest al qual s’han adherit 
més de 150 historiadors de diferents universitats ca-
talanes i on l’Ajuntament d’Altafulla hi ha col·laborat 
amb una donació econòmica.

A més, ‘Sàpiens’ ho ha complementat amb la 
publicació del cens més complet de bruixeria i cen-
tenars de fitxes inèdites, que es poden trobar al nú-
mero del mes de març de la revista, juntament amb 
un mapa interactiu que hi ha a la seva web (https://

www.sapiens.cat/cacera-bruixes.html) . En rela-
ció a Altafulla, hi apareixen onze casos com els de la 
Beneta Burgassera, que va ser jutjada pel Sant Ofici 
de la Inquisició de Barcelona entre el 1548 i el 1549, 
l’Isabel Boxí àlies ‘Modroño’, jutjada el 1730, o l’An-
tònia Pentinada, jutjada pel Tribunal inquisitorial de 
Barcelona el 1453.

D’aquesta manera, es vol dignificar les dones 
que van ser assenyalades i penjades a la forca 
fa tres o quatre segles després d’un judici sense ga-
ranties, tal com han fet altres països com Escòcia, 
Noruega o Suïssa. •

l’ajuntament col·labora en la campanya 
‘no eren bruixes, eren dones’ 

de la revista Sàpiens

La mostra “Una literatura pròpia, dones escriptores”, de l’Institut Català de les Do-
nes (ICD), es pot visitar aquests dies al vestíbul de l’Institut d’Altafulla. Es tracta 

d’un reconeixement de l’icd a les aportacions que algunes escriptores com Ma-
ria Teresa Vernet, Mercè Rodoreda, Rosa Leveroni, i de més contemporànies com 
Montserrat Roig o Maria Mercè Marçal, entre d’altres, han fet a la literatura catalana 
i universal. Amb les seves obres aquestes autores han experimentat nous llenguat-
ges i noves representacions, i han transformat les maneres de dir i de dir-nos.

Les obres d’aquestes dones són llegides per un públic molt ampli i heterogeni. 
no es pot entendre la riquesa narrativa catalana actual sense tenir present l’esforç 
de les autores que ens han precedit en el temps. Els èxits d’avui són fruit, també, 
de la tasca de totes les escriptores, que a través de la seva obra, ens han transmès 
sentiments, opinions i experiències i que ens han mostrat la seva pròpia visió del 
món. aquesta exposició vol fer visible el treball de les dones en l’àmbit de la litera-
tura catalana, així com la incidència de les seves aportacions a la producció cultural 
del nostre país. / Foto: institut altafulla •

 l’institut d’altafulla acull l’exposició “Una literatura pròpia, dones escriptores”
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365 dies de la COVid, i de bona governança
Jordi Molinera i Poblet # L’esquerra independentista d’altafulla - esquerra republicana de catalunya - L’eina-erc

Ara fa un any que gairebé tot es va 
aturar. El març de 2020 de cop i volta 
entràvem en una dimensió descone-
guda i apareixia al nostre vocabulari 
tot de paraules noves més pròpies 
d’una novel·la de ciència-ficció: pan-

dèmia, quarantena, confinament...
D’un dia per l’altre les prioritats van canviar, posant 

la maquinària a treballar en un nou sentit. Des del te-
letreball per garantir el funcionament administratiu de 
l’Ajuntament, passant per la feina incansable d’un cen-
tenar de voluntaris (magníficament coordinats pels regi-
dors Gemma Maymó, Àlex Cañas i Inma Morales) que 
van ajudar a tothom que ho necessitava, fins a arribar 
a tots aquells treballadors i treballadores (sobretot de la 

Brigada i la Policia Local) que van continuar treballant a 
peu de carrer.

Tot i les dificultats, el govern republicà i del canvi 
hem portat endavant polítiques que milloren el dia a dia 
del poble, com l’ampliació del Centre Mèdic, les més 
de 40 intervencions del Pla de Millora de Voreres, les 
campanyes de suport al comerç i les famílies amb el 
repartiment de 500 targetes moneder de 40€ o l’apro-
vació sense cap vot en contra del pressupost per 2021.

Hi ha qui ens ha dit que ens han pres un any (dels 4 
que té el mandat) de la nostra gestió. Coses que tení-
em previstes al Pla d’Acció de Mandat 2019-2023 s’han 
vist afectades i hauran d’esperar. Però hem demostrat 
que som un equip de govern al costat de la gent i  capa-
ços de portar a terme una bona gestió de l’Ajuntament, 

inclús en una situació complicada com aquesta.
Hem celebrat, enmig de la 3a onada i per ordre ju-

dicial, unes eleccions al Parlament que ERC hem gua-
nyat a Altafulla i que a nivell nacional permetrà a l’amic 
i company Pere Aragonès ser el 132è President de Ca-
talunya. Com vam fer a Altafulla, una nova generació 
republicana fa una passa endavant i assumeix el repte 
de la governança del país.

Aquesta primavera hem de veure com la vacunació 
de la COVID19 avança. A Altafulla unes 290 persones 
ja han rebut la seva primera dosi, i ja s’està preparant 
el dispositiu per vacunar 300 veïns majors de 80 anys. 
Mirem al futur amb optimisme, no abaixem la guàrdia i 
continuem treballant per Altafulla! •

doblegar la corba de la incoherència
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Aquest mes es commemora el dia inter-
nacional de la Dona amb unes circums-
tàncies molt diferents de les de fa un 
any. Precisament ara farà un any en que 
van canviar les nostres vides per un vi-
rus. No poder fer concentracions mas-

sives no impedeix que ressaltem el paper de les dones en 
la primera línia en aquesta pandèmia, tant en l’àmbit sani-
tari, social, residencies com el de la neteja o els comerços 
i sovint amb salaris mínims i contractes precaris. Cal de-
fensar la dignificació de la Dona d’una manera real i no 
fictícia. No com ho fa el nostre ajuntament amb l’enganyifa 
de la “coalcaldia”. Un informe jurídic municipal ha confir-

mat que la “coalcaldia” no té cap tipus de valor. Només es 
pot exercir de “coalcaldessa” si l’alcalde delega expressa-
ment. Més que defensar les dones el que s’està fent és un 
paper de submissió a l’home, que ha de delegar, ja que no 
hi ha cap normativa legal que reconegui la “coalcaldessa”

Aquesta és una més de les incoherències del partit que 
va guanyar les municipals perdent percentatges de vot en 
les darreres eleccions del 14F. Són els mateixos que sig-
nen un cordó sanitari per impedir que el partit guanyador 
pugui governar la Generalitat, però no tenien cap incon-
venient fa dos anys per integrar-los al govern municipal 
juntament amb una altra formació gens d’esquerres i que, 
curiosament, va treure quasi el mateix nombre de vots que 

ara la ultracandidatura que ha quedat com a quarta força 
d’Altafulla. Incoherències en l’àmbit local on s’imposa l’ 
“Altafulla First”, fent cas omís als informes dels tècnics i del 
mateix Síndic i preferint discriminar a tothom que no esti-
gui empadronat, encara que contribueixi fiscalment igual 
o més. Més enllà de les taxes esportives, es discrimina 
també amb la impossibilitat de poder tenir bonificacions 
per reciclar a la deixalleria o per tenir una targeta mone-
der subvencionada, clar els no empadronats no voten. Cal 
afegir que aquest dos “regals” volen amagar que la brossa 
s’ha incrementat un 10% per a tothom i que les targetes 
només són 20 € per una sola vegada i no poden substituir 
els ajuts que els establiments necessiten. •

el nostre projecte té un gran futur per al país i per a altafulla
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

FaDes de Junts per Altafulla celebrem 
el magnífic resultat que la nostra forma-
ció ha obtingut a les passades elecci-
ons del 14 de febrer al Parlament de 
Catalunya tant en el conjunt del país 
com en el nostre municipi. La nostra 

agrupació local tot just s’havia acabat de formar i, sens 
dubte gràcies al treball infatigable dels nostres associats i 
associades, hem superat els 500 vots i ja sols som a 
menys de 50 vots de la força que governa Altafulla. El nos-

tre projecte, doncs, té un gran futur cosa que agraïm es-
pecialment als nostres convilatans i a les nostres convilata-
nes tot comprometent-nos a esforçar-nos al màxim per 
complir amb les seves expectatives. 

Amb el 52 per cent de vot independentista ens su-
mem també al clam per la formació d’un govern integrat o 
amb el suport d’ERC-Junts i la CUP que reactivi el procés 
d’emancipació nacional, que adopti una posició de con-
frontació amb un estat espanyol repressor que menysté 
tota negociació i que sols pot ser derrotat per la força de-

mocràtica del nostre moviment.
En aquest sentit, si s’avança en el retorn a la unitat 

independentista que ens va portar a l’1-O cal acabar amb 
qualsevol pacte amb els partits que donen suport a la re-
pressió sigui a la Diputació de Barcelona, al Consell Co-
marcal del Tarragonès o al mateix ajuntament d’Altafulla. 
Des de Junts treballarem intensament perquè això passi 
amb la il·lusió d’un horitzó nacional en el qual visquem en 
llibertat. •

el pSC tornem a les eleccions al parlament amb 512 vots
Fonxo Blanch Canyelles # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

El PSC hem passat uns anys molts 
durs, com demostren les xifres de resul-
tats per elegir diputats al parc de la Ciu-
tadella: el 2015, un escarransit 8,7 %; el 
terrible 2017, un secundari 12,6 % amb 

391 vots; però el diumenge 14-F, dia de sant Valentí, som 
el segon partit a Altafulla: amb 512 vots i el 21 % . Els bon 
resultats en vots encara tenen més mèrit tenint en compte 
l’altíssima abstenció.

Teníem expectatives però quan ets part interessada 

més val no fer-se gaires il·lusions. Per això vam rebre amb 
tanta alegria que el nostre PSC fos el primer en vots, em-
patat en escons amb la mateixa ERC de qui som socis de 
govern al poble. Llàstima que aquesta combinació difícil-
ment, de moment, no s’escaurà al govern de la Generali-
tat. Encara que la combinació entre acords al Congrés i al 
Parlament pot donar més joc del que la política de blocs 
suposa. Una política de blocs que no va amb nosaltres; els 
socialistes som a la taula de negociació que esperem vagi 
acostant posicions; amb el company Miquel Iceta com el 

ministre que la protagonitzarà.
El PSC de Salvador Illa ha estat capaç de conservar 

el vot, quan l’abstenció tant ha afectat ERC, Junts i Cs, 
a més de sumar-ne bastants. A Altafulla, de Cs i dels Co-
muns.

Els bons resultats sempre conviden a la responsabili-
tat. Sobretot per als partits que som de govern i que ve-
nim de lluny. Des d’aquesta responsabilitat seguim com a 
socis actius, lleials i implicadíssim en el govern d’Altafulla. 
Dins el qual, en el futur, somiem el segon regidor. •
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Vivim plenament l’experiència altafullenca?
aitana drudis # ara altafulla

No sé si hi heu parat a pensar mai, però 
l’esport és una pràctica molt important. 
No parlo en l’àmbit físic, sinó en l’àmbit 
mental. Hi ha una certa tendència a 
creure que estem sans si mengem bé o 

ens cuidem per fora, però què passa amb la nostra salut 
mental? Aprofitem gaire el nostre entorn? Vivim plenament 
l’experiència altafullenca? Altafulla és un poble molt versà-
til que ens ofereix diversos escenaris adaptables a les nos-
tres necessitats. Podem perdre’ns entre els camins de 

l’ermita; gaudir d’una tarda en companyia pel passeig ma-
rítim; dedicar gols a l’estadi de futbol o aprendre a patinar 
al skate park. Però i el mar? Quantes vegades has tingut 
l’oportunitat d’endinsar-te al mar i deixar de pensar? 

El mar és un dels indrets més terapèutics que pots ima-
ginar. Un cop t’has allunyat força de la vora, la màgia del 
nostre planeta comença a créixer. Observes la immensitat 
de l’oceà, deixes de pensar. La teva ment s’obra i, té tant 
d’espai, que tots els teus problemes es dissipen lentament 
fins a deixar d’existir. Per un moment, ets sents comple-

tament en pau. Poden ser segons, minuts o inclús hores, 
però sigui el temps que sigui, val la pena. Si encara no ho 
has viscut, prova-ho. Potser no t’hi animes tot d’una, però 
comença per seure a una roca vora el mirador o acostar-te 
al club quan hi ha una regata. Veuràs l’emoció i la pas-
sió dels regatistes per sortir al mar. No importa l’edat ni el 
temps que portis entrenant, tothom és benvingut. Aprofita 
el teu entorn i deixa’t embruixar •

Carrers fantasma

Quan vaig arribar a Barcelona l’any 1963 la plaça de les 
Glòries estava en obres. Durant els 40 anys que hi vaig 
viure seguia estant en obres, i quan vaig marxar seguia en 
obres. Ara per la dreta, ara per l’esquerra, després per un 
pont, o potser millor un túnel... I avui dia encara no han tro-
bat la solució definitiva.  Per què dic això? Perquè, salvant 
les diferències, hi ha algun detall a la nostra vila que em 
recorda aquella situació. Ara fa mes de vuit anys que visc 
aquí, i he detectat dos carrers amb misteri (d’aquí el títol 
de l’escrit) que em criden l’atenció: 1. El carrer de les Eres, 
tram nord-est (del carrer Pedrera fins a l’Era del Senyor). El 
“paviment” es inexistent, i cada vegada que plou amb una 

mica de ganes, un munt de pedres i terra va a parar al car-
rer de la Pedrera (potser el seu nom ve d’aquí, perdoneu, 
ja sé que no, però es el meu estil literari). 

2. El carrer Lluís Companys, des de Marquès de Tamarit 
(carretera) fins a Alcalde Pijuan (piscina) està perfectament 
pavimentat, però hi ha unes tanques a cada extrem que 
impedeixen la circulació. Tinc un plànol de carrers d’Al-
tafulla (a propòsit, felicito a qui el va dissenyar i imprimir), 
molt ben detallat i a escala 1:7000, la qual cosa m’ha per-
mès calcular las distàncies d’aquests trams.  En el primer 
cas es tracta de 105 metres. Potser amb el què ha cos-
tat posar-hi grava cada vegada que la pluja l’arrossega, ja 

s’hauria pogut asfaltar. En el segon cas, són 420 metres 
de carrer. I aquí només cal retirar les tanques de formigó 
per deixar-hi circular. Amb l’avantatge que alleugeriria el 
trànsit de la carretera i evitaria passar uns quants ressalts 
i rotondes. Igualment que en el meu escrit del mes passat 
“servei d’escombraries”, només dic que no ho entenc. En 
aquell cas l’Alcaldia em va citar per donar-me tota mena 
d’explicacions, i ja ho vaig entendre. Potser ara em tornarà 
a citar...

 

Antoni HortA DomènecH
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la científica altafullenca núria ruiz, distinció de 
mèrit del Consell Comarcal del tarragonès

El Consell Comarcal del Tarrago-
nès (CCT) va aprovar atorgar una 
distinció de mèrit a la veïna d’Al-

tafulla Núria Ruiz Morillas. Ruiz és doc-
tora en Química per la UrV, on exer-
ceix com a professora. Una ocupació 
laboral que conjuga amb la divulgació 
científica. La seva tasca en aquest úl-
tim àmbit la porta sovint a realitzar xer-
rades, debats i activitats diverses per 
acostar la ciència a tot tipus de públic, 
principalment als joves estudiants de 
secundària i, en especial, a les noies 
perquè considerin la carrera científica 

com una opció més, tant vàlida per 
elles com per als nois. 

Núria Ruiz s’ha mostrat molt agraïda 
a l’Ajuntament d’Altafulla per la proposta, 
i a l’ens supramunicipal, per l’aprovació 
d’aquesta distinció que li representa “un 
gran honor i un impuls més que referma 
la raó de ser de la seva tasca divulgado-
ra”. La distinció de mèrit a Núria Ruiz és 
una de les diferents distincions atorgades 
en l’edició 2020 d’aquesta convocatòria 
del CCT i que inclou també altres perso-
nes i entitats de diferents municipis de la 
comarca. A totes elles se les vol reconèi-

xer perquè la seva tasca ha contribuït o 
contribueix a augmentar el prestigi 
d’un municipi del tarragonès o de la 
comarca.

Tot i que per la pandèmia encara no 
s’ha pogut dur a terme l’acte de reconei-
xement oficial, s’espera que es pugui fer 
en breu. I per a l’any 2021 ja és oberta 
una nova convocatòria d’aquestes distin-
cions en les que l’Ajuntament d’Altafulla 
hi proposarà una nova persona o entitat 
susceptible de rebre els honors. Es de-
cidirà amb les aportacions que facin els 
diferents grups polítics del consistori. •

Les dades del padró d’Altafulla són 
clares: el municipi va guanyar 510 

persones més entre l’1 de març del 
2020 i el 28 de febrer de 2021. La dife-
rència entre el mateix període dels anys 
2019 i 2020 és de 115, ja que de l’1 de 
març del 2019 i el 29 de febrer del 2020 
els nous empadronaments se situaven 
en els 395. Aquestes dades correspo-
nen a les altes per canvi de residèn-
cia a Altafulla, fet que demostra que la 
pandèmia per la Covid-19 ha afavorit 
en certa manera l’augment de pobla-
ció a la vila, especialment de persones 
migrades de Barcelona per anar a viure 
en una segona residència al nostre mu-
nicipi.

La facilitat del teletreball ha estat un 
incentiu important, però des del consis-
tori es creu que el nou empadronament 
“no implica que deixin de viure realment 
a la ciutat”, ja que hi ha un ús molt fluid 
entre Barcelona i Altafulla per les vies de 
comunicació existents com el tren. Tam-
bé es considera que és aviat per con-
firmar si aquesta migració cap a la vila 
durarà el que duri la pandèmia o si serà 
definitiva. Altafulla no ha estat l’únic po-
ble que ha experimentat aquest creixe-
ment de població durant la pandèmia; 
també s’ha produït en altres municipis 
de la costa com Sitges o Platja d’Aro, i 
de muntanya, com Bellver de Cerdanya 
o la Pobla de Segur. •

la pandèmia afavoreix el padró que augmenta en 510 habitants l’últim any

el diUmenGe 14 de marÇ eS dOnaran a COnèixer elS QUatre nOmS de dOneS eSCOllideS

en el marc del programa per commemorar el dia internacional de les dones 8 
de Març, la regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament d’Altafulla, que 
encapçala la coalcaldessa Alba Muntadas, donarà a conèixer les quatre dones 
escollides per donar nom a quatre carrers de la vila arran de l’enquesta ciutadana 
que es dur a terme des del consistori. Prèviament, a les 11:00 hores a la Sala 

Teresa Manero, es presentarà el Treball de recerca “Els carrers d’Altafulla i la seva 
ànima”, a càrrec de Carla Martínez Luengo. L’organització recorda als assistents 
que cal dur mascareta i respectar la distància de seguretat i demana que, com 
s’ha fet amb altres actes del Dia de la Dona i en la mesura del possible, es porti 
alguna peça de vestit de color lila.  •

 breus
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l’ajuntament incrementa les subvencions per a l’activitat 
esportiva en 30.500 euros

L’Ajuntament d’Altafulla, mitjançant la regi-
doria d’Esports, que encapçala l’edil Àlex 
Cañas, ha augmentat les subvencions per 

a l’activitat esportiva en 30.500 € per a l’exercici 
2021, 2.000 euros més que el 2020 (28.500 €). 

D’aquesta manera,  el consistori ha atorgat un 
total de 16.000 € a les entitats esportives d’Altafulla 
d’acord amb la valoració de la Comissió Avaluadora 
que es va celebrar el passat 28 de gener, i que va 
rebre el suport unànime de tots els membres que 
l’integren. 

Per primera vegada, s’atorga també una 
quantitat de 930,96 € a tres esportistes individu-
als de la vila. 

En aquest cas, el regidor d’Esports ha explicat 
que “malauradament, a causa de es restriccions 
per la pandèmia, només s’han pogut presentar 
aquells esportistes que han participat en compe-
ticions federatives nacionals i internacionals sense 
que ho hagin pogut fer altres esportives de la nostra 
vila que han vist suspeses les seves proves”. Per 
aquest motiu, la resta dels 3.500 euros que es des-
tinaven de l’exercici 2020 per a aquesta finalitat han 
passat al romanent per al pressupost del 2021. 

D’altra banda, la regidoria d’Esports ha incremen-
tat en 3.000 € més, des del pressupost de 2020, el 
foment de la vela escolar en el marc del projecte es-
portiu que duen a terme les direccions i Ampes de les 
escoles de La Portalada i El Roquissar i el Club Marítim. 

En aquest cas, la totalitat per a aquesta activitat és de 
9.000 €, que garanteix així “la cobertura de totes les 
necessitats amb una clara aposta per a desenvolupar 
el projecte”, segons Cañas. 

El regidor d’Esports també ha recordat que aques-

tes ajudes públiques s’han realitzat d’acord amb els 
nous criteris aprovats pel Consell Sectorial d’Esports 
celebrat el passat 8 de juny de 2020, “unes bases que 
han afavorit a clarificar els criteris puntuables així com el 
procés de justificació”, segons Cañas. •

altafulla és un dels 74 muniCipis que 
inteGren l’amep

Impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques 
de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; de-
senvolupar accions per promoure una transició ener-
gètica cap a un model energètic que sigui just, de-
mocràtic i sostenible, així com també assessorar els 
municipis que tinguin aquests mateixos interessos. 
aquests són els principals objectius de la nova as-
sociació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública 
(aMeP) de la qual altafulla n’és un dels 74 munici-
pis i quatre entitats que l’integren. La presidència de 
l’aMeP correspondrà en aquest primer any a l’ajunta-
ment de Terrassa, i l’ocuparà el regidor d’Urbanisme, 
Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, que és la 
persona designada pel Ple municipal per representar 
l’ajuntament a l’aMeP. 

La vicepresidència recau en l’alcaldessa de tàrre-

ga, Alba Pijoan; la secretaria, en el regidor d’Emergèn-
cia climàtica i transició ecològica de l’ajuntament de 
Barcelona, Eloi Badia i la tresoreria en la regidora de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
Marta Jofre. La comissió executiva de l’associació 
es complementa amb diverses vocalies i un grup mo-
tor de municipis i entitats que impulsaran el Pla d’ac-
tuació:  L’Associació de Micropobles de Catalunya, 
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, 
Lleida, Tarragona, Girona, Sant Cugat del Vallès, Ri-
pollet, El Prat de Llobregat, Santa Perpètua, Senan i 
Lladurs.

CUrS de COntrOl d’aCCeSSOS per a jOVeS 
de la ZOna traC

tot i la situació epidemiològica actual i les restricci-
ons que comporta, les regidories de Joventut dels 
Ajuntaments Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla, 

Creixell i La Riera de Gaià, i  el Servei Comarcal de 
Joventut del Consell Comarcal del Tarragonès, con-
tinuen desenvolupant el projecte de dinamització 
compartit que, això sí, s’ha hagut de veure reformulat 
per tal de poder oferir activitats al jovent de la zona 
TRAC. En aquest moment, s’organitza juntament amb 
la cambra de comerç de tarragona un curs de con-
trol d’accessos que permetrà a les persones que hi 
assisteixin presentar-se a l’examen de la Generalitat 
mitjançant el qual s’obté el títol. El curs és gratuït, 
amb preferència per a les persones dels municipis de 
la zona trac i va adreçat a les persones joves que 
tenen entre 18 i 29 anys. La formació es durà a terme 
durant els mesos d’abril i maig  a tarragona (previ 
procés de selecció al març) i consta de dues parts: 
una d’habilitats socials i per a l’ocupació i una segona 
específica de control d’accessos. •

 breus

entitat Ce altafulla Cba Cma atletes altafulla penya ciclista
Total Puntuació 90,1 91,475 99,7 62,95 54,6

Import subvencionat 3.614,62 € 3.669,78 € 3.999,75 € 2.525,42 € 2.190,43 €

esportista individual mGC OaC laC
Total justificat 615,18 € 448,46 € 230,96 €
Import subvencionat 350,00 € 350,00 € 230,96 €
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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 FeBrer

temperatura màxima 22,5 °C dia 2 mitjana mensual temp. màx. 16,2 °C obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule S temperatura mínima 3,8 °C dies 11 i 19 mitjana mensual temp. mín. 7,4 °C

Pluja màxima 19,2 mm dia 9 total pluja recollida 19,2 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
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el poliesportiu reobre amb un protocol actualitzat per la pandèmia

El pavelló poliesportiu va reobrir les portes el passat 
1 de març amb totes les garanties de seguretat 
que marca el protocol a tenir en compte en un 

moment tan delicat com l’actual. El consistori ha adap-
tat les instal·lacions a les condicions establertes per les 
autoritats sanitàries i també ha actualitzat la normativa 
per fer un adequat i còmode ús del complex.

A la pràctica es tradueix principalment en poder fer 
els màxims tràmits tant d’inscripció com de reserva 
de l’espai per la via telemàtica. La principal novetat 
de la reobertura, per exemple, és que les entrades al 
gimnàs seran mitjançant cita prèvia, a través de l’APP 
Bookitit operativa a www.altafulla.cat, per poder con-
trolar l’aforament.

El regidor d’Esports d’Altafulla, Àlex Cañas, ha es-
pecificat que “les cites s’han de demanar amb 24 ho-
res d’antelació, per poder tenir una bona organitza-

ció”, i que “els treballadors del poliesportiu 
són els encarregats de controlar l’aforament 
mitjançant el registre d’usuaris a l’arribada”. 
A més, aquests també seran els responsa-
bles de controlar l’ús de l’equipament i que 
tothom compleixi amb les normes.

Cañas ha recordat que pel que fa a les 
activitats dins el gimnàs és obligatori fer-
les amb mascareta i portar guants i tova-
llola. El nou protocol també estableix que 
les activitats dirigides seran sempre a l’aire 
lliure, respectant la xifra màxima de 6 perso-
nes (5 més el monitor). En aquest cas, són 
els monitors qui s’encarreguen de gestionar 
la cita prèvia. L’horari d’aquesta nova eta-
pa és de dilluns a divendres de 09:00h. a 
21:00h. •

marta CampS, maria jOSé Carabante i 
anna OrtiZ SUmen nOVeS ViCtÒrieS
L’atleta Marta camps va revalidar el títol dels 800 me-
tres F50 del campionat de catalunya Màster individu-
al en Pista Coberta, que es va celebra al Palau Sant 
Jordi de barcelona. L’altafullenca va fer una marca de 
2 minuts, 24 segons i 22 centèsimes. El seu registre 
va ser el més curt d’entre les tres categories dels 800 
metres. Qui va sumar també una nova victòria va ser 
Maria José Carabante, que també va repetir triomf en 

els 400 mentres, mentre que en els 200 va quedar se-
gona. El mateix cap de setmana, la tennista Anna Ortiz 
va repetir victòria en la 2a prova del rafa nadal tour a 
Sevilla. L’altafullenca es va imposar en la gran final a 
Maria Rodríguez per 6-2 i 7-6, i lidera la classificació 
general amb 300 punts.

Gerard ribé tOrna elS entrenamentS a 
madrid per Fer el Salt a la CateGOria SUb23
L’altafullenc Gerard Ribé ha viscut un inici de temporada 

força complicat, que li ha impedit centrar-se plenament 
en els primers reptes que tenia en el seu calendari com 
el Campionat d’Espanya de Cros, que es va celebrar 
l’últim cap de setmana de febrer a Getafe. L’atleta de 
l’agrupació atlètica catalunya es troba en un bon mo-
ment de forma, i ja s’ha adaptat a la nova rutina d’entre-
naments que està realitzant d’ençà que s’ha traslladat 
a Madrid. Una rutina específica i més exigent, que l’ha 
de preparar per fer el salt a la categoria Sub23 i poder 
participar en els campionats estatals de cros. •

 breus

Consulta el teu saldo a:

https://moneytopay.com/gestion-targeta-regalo




