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  Què s’espera del 2022  

Serà l’any de l’eradicació de la pandèmia? Malauradament no. 
Alguns dels experts en epidemiologia més populars a casa nos-

tra com Antoni Trilla, Sílvia de Sanjosé o Julià Blanco vaticinen més 
mutacions del virus i el final encara és lluny si no hi ha una vacunació 
global massiva. Julià Blanco, cap del Grup de Virologia i Immunolo-
gia Cel·lular de l’Irsi Caixa, preveu encara un fort impacte social del 
virus durant tot aquest any i afirma que “el virus es quedarà entre 
nosaltres. De fet, comencem l’any amb les pitjors dades que hem 
tingut mai durant la pandèmia, amb 25.000 infectats diaris”. Per la 
seva banda, Sílvia de Sanjosé, epidemiòloga i presidenta del grup 
multidisciplinari de seguiment de la covid, alerta que la vacunació 
global és prioritària i que malgrat que avançarem molt en el control 
del virus, aquest 2022 serà difícil oblidar la malaltia, i apunta: “Espe-
rem que puguem controlar la infecció i fer un cop de força perquè 
l’òmicron ens deixi de donar la tabarra. En l’evolució dels virus el 
que veiem és que el virus tendeix a ser un virus que conviu amb les 
persones, perquè si les mata, es talla la cadena i desapareix. Potser 
l’òmicron ja és aquesta fase de l’evolució.” 

Tot i que és difícil de preveure, Antoni Trilla, cap de medicina pre-
ventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, considera 

que de cara la primavera que ve ja tindrem un control més segur 
del virus i que no caldrà utilitzar la mascareta amb tanta freqüèn-
cia: “En una situació de control, una variable molt important és 
poder vacunar el 70% dels habitants del planeta perquè aquestes 
noves variants no ens facin tant la punyeta”. Per tant, en l’àmbit 
sanitari, tot indica que el 2022 segueixi marcat per aquest maleït 
virus. I què ens espera en l’àmbit local? Tot fa pensar que a finals 
de febrer o principis de març podríem veure ja les portes obertes 
del Casal La Violeta, que roman tancada al públic des de mitjans 
del 2019. També serà l’any, potser, de la renovació de les places 
Martí Royo i dels Vents, així com també de la reforma de carrers 
tan emblemàtics com el carrer de Dalt i Pescadors. Un dels altres 
projectes que inicialment marcaven aquest mandat era la residèn-
cia o centre de dia per a la gent gran. Tot indica que aquest any es 
podria fer l’estudi de viabilitat arquitectònica un cop acabat l’estudi 
de la seva viabilitat econòmica. Projectes, però, que es podrien 
aturar si no s’aproven els Pressupostos Municipals que hauran de 
comptar amb el suport de la majoria del Ple, representat per una 
àmplia majoria de regidors i regidores a l’oposició, i una minoria, al 
govern de l’EINA. El temps ens donarà la resposta.

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:  

placadelpou@altafulla.cat  
o també entrant al web 

www.altafulla.cat
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tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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L’alegria i la il·lusió d’estar esperant un nadó 
és única. I les sensacions que comporta tam-
bé: veure, per exemple, com a la família i als 

amics se’ls il·lumina la cara quan se’ls dona la bona 
notícia. Per això, l’Ajuntament d’Altafulla vol posar 
en valor a partir d’aquest any 2022 les celebracions 
de benvinguda als nadons del municipi.

El consistori ha engegat un programa que porta 
per títol ‘Benvingut nadó’ que, a banda d’enviar a les 
famílies una carta de benvinguda al nounat on es pre-
senta el municipi i tots els serveis amb què disposen 
com a família, a partir d’ara també se’ls fa entrega 
d’una canastreta amb productes artesanals ela-
borada per la Cooperativa Niu, de les altafullenques 
Noemí Ferret i Rebeca Luciani, que recentment ha 
estat reconeguda en els Premis Emprèn 2021 de la 
Diputació de Tarragona. 

La coalcaldessa Alba Muntadas ha explicat que 
es tracta d’una iniciativa que “tenien en ment feia me-
sos” i que el naixement de la Cooperativa Niu, de 
les veïnes Noemí Ferret i Rebeca Luciani, ha propiciat 
la seva posada en marxa. Totes tres s’han mostrat 
satisfetes amb el resultat, ja que el programa combi-
na l’artesania i la benvinguda de nadons a la vila amb 
l’economia social. 

La Cooperativa Niu ha agraït a l’Ajuntament d’Alta-
fulla el seu suport, ja que ha estat “el primer ajunta-
ment que va confiar en nosaltres quan el nostre pro-
jecte existia només sobre el paper”. A partir d’aquí, són 
altres els ajuntaments com el de Creixell o Amposta que 
també els han demanat aquest paquet personalitzat de 
benvinguda per als seus nous veïns i veïnes.

L’Ajuntament d’Altafulla ha encarregat a la Coo-
perativa Niu un total de 50 unitats per un valor de 
120 € cada una, i que es lliura a tots els infants que 
neixen a Altafulla aquest nou any. Es calcula que a la 
vila neixen una quarantena de nens i nenes cada any. 
/ Fotos: A.J. •

Caixa regal per als nounats a partir d’aquest 2022
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L’OfICINA D’HABITATgE D’ALTAfULLA ROMAN TANCADA PER VACANCES 
fINS EL 19 DE gENER
A partir del dia 20 de gener l’Oficina d’Habitatge d’Altafulla tornarà a estar 
plenament operativa després d’unes vacances del personal que l’atén i que s’estan 
desenvolupant aquests dies. fins el dia 19, aquest inclòs, el servei romandrà tancat 
al públic. Això sí, qui ho desitgi pot seguir realitzant tràmits en línia i demanar cita 
prèvia a través del web de l’Ajuntament per ser atès de manera presencial a partir 
del pròxim dia 20. L’Oficina d’Habitatge d’Altafulla és un servei de creació recent 
que s’emmarca en la planificació de la regidoria d’Habitatge per apropar als veïns i 
veïnes de la vila alguns tràmits que fins ara s’havien de fer a Tarragona. Igualment, 
és un punt d’assessorament per diferents qüestions relacionades amb aquesta 
matèria. En aquest servei local es treballa conjuntament amb l’Oficina Local 
d’Habitatge del Tarragonès en aspectes com ara la tramitació dels ajuts al lloguer 

o altres tipus de prestacions relacionades. igualment cal destacar que presta un 
servei d’assessorament jurídic per resoldre dubtes i consultes que la ciutadania 
tingui sobre les principals problemàtiques en habitatge.

S’ELIMINEN LES qUARANTENES A EDUCACIÓ INfANTIL I PRIMàRIA
L’alumnat d’educació infantil i primària no hauran de fer quarantenes sempre i quan no 
hi hagi 5 o més casos positius de covid-19, o que un 20 % de l’alumnat sigui positiu 
en un període de 7 dies. en aquests casos, els alumnes i professors no immunitzats sí 
que s’hauran de confinar. Els que estiguin vacunats amb pauta completa o hagin donat 
positiu en els darrers tres mesos poden anar a l’escola extremant les precaucions i 
reduint la interacció social. A secundària es mantenen els protocols en què els alumnes 
immunitzats no han de fer quarantena. Els que no ho estan han d’aïllar-se durant 7 
dies. Per a més informació, podeu consultar el web educacio.gencat.cat. • 

 Breus

La rehabilitació del Casal de la Vio-
leta afronta una de les últimes eta-
pes abans de poder obrir portes. 

Ja s’han enllestit les obres al seu ex-
terior, concretament a la cara nord, on 
s’han eliminat unes humitats que afec-
taven l’estructura de l’edifici. I ara és el 
torn de condicionar l’interior de l’equi-
pament, amb la instal·lació de les no-
ves cadires. Un cop aquestes estiguin 
col·locades, es podrà obrir. 

Mancarà encara la creació de la 
nova sortida d’emergència que per-
metrà un augment de l’aforament. Fins 

que aquesta no estigui, però, la Viole-
ta podrà reprendre l’activitat amb l’aval 
d’un informe de seguretat elaborat pels 
Bombers i que s’espera obtenir al llarg 
d’aquest mes de gener. Aquest infor-
me ja ha estat demanat i ha de perme-
tre garantir la seguretat de l’espai amb 
les sortides d’emergència que hi ha ac-
tualment.

En paral·lel, s’està tramitant el con-
tracte per instal·lar les noves cadires 
mòbils que han de donar “més poli-
valència” a la sala. Una tramitació que 
s’ha allargat a conseqüència d’un canvi 

en el model d’aquests seients respec-
te al que hi havia inicialment projectat i 
que ja no es troba en estoc. Les cadires 
ja estan encarregades i es preveu que 
arribin al febrer. Un cop arribin, instal-
lar-les pot representar una feina d’apro-
ximadament tres setmanes o un mes i, 
aleshores, la Violeta tornaria a ser fun-
cional.

La rehabilitació total de la Violeta i 
el seu funcionament amb la capacitat 
completa prevista en el projecte, serà 
possible quan es creï la nova sortida 
d’emergències. Una sortida que dona a 

uns terrenys que actualment són propi-
etat d’un particular amb qui se n’està 
negociant una cessió. •

La Violeta podria obrir-se al públic a finals de febrer

L’Oficina de Turisme obrirà els dissabtes en temporada baixa
L’Oficina de Turisme d’Altafulla romandrà oberta els 

dissabtes al matí durant la temporada baixa per tal 
d’atendre la demanda d’informació sobre la vila que es 
genera el cap de setmana. D’aquesta manera es dona 
resposta a una demanda de turistes i visitants que, 
en aquests mesos de l’any, volien accedir a informació 
turística a través d’una agent i es trobaven que el cap 
de setmana no es donava aquest servei. I és precisa-
ment els caps de setmana, lògicament, quan normal-
ment hi ha més afluència de visitants a la vila. 

Una afluència comparativament significativa respec-
te als dies entre setmana, sobretot a la tardor i l’hivern. 
D’aquesta manera, l’atenció presencial a l’Oficina de Tu-

risme es farà de dimarts a dissabte de 9 a 14 hores. Men-
tre que per temporada alta aquest horari es modificarà per 
poder obrir també els diumenges, com és habitual. 

Cal recordar que les visites guiades a la Vila Closa 
durant la temporada baixa es duen a terme el primer 
dissabte de cada mes, i el preu de la visita és de 4€. La 
visita s’ha de reservar prèviament a l’Oficina de Turis-
me, al telèfon 977651426. Quant a les visites al Castell, 
amb una durada d’uns 30 minuts, es realitza el primer 
dimarts i l’últim dissabte de mes, a excepció de la Set-
mana Santa i l’estiu períodes en què resideix la família 
propietària. També cal fer la reserva prèvia a l’Oficina de 
Turisme. •

L’Oficina de Turisme s’ubica a la Pallissa de l’Era del Senyor du-
rant la temporada baixa
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Si tot va sobre el calendari previst, la urbanització 
de Brises del Mar d’Altafulla deixarà de consumir 
l’aigua de pou a partir del mes de juny. És el que 

ha fet fins ara i que ha generat problemes de salinitza-
ció, especialment durant els mesos d’estiu que és quan 
s’incrementa el consum.

El passat 8 de gener va finalitzar el termini de pre-
sentació d’ofertes per al contracte de l’execució de les 
obres del projecte d’interconnexió dels dipòsits de Sant 
Antoni i Brises del Mar, redactat pel despatx d’engi-
nyeria i arquitectura SET enginyeria.

Els treballs projectats tècnicament consistiran en 
la instal·lació d’una canonada d’impulsió des del di-
pòsit de Sant Antoni al dipòsit de Brises del Mar; i 
la instal·lació d’un grup d’impulsió format per dues 
bombes multicel·lulars verticals model MXV-50/1603 
de Calpeda de 3 KW cadascuna amb variador de fre-
qüència.

La llargària prevista d’aquesta canonada, que 
permetrà la interconnexió dels dos dipòsits, serà de 
3.507 metres, que discorreran soterrats per camins 
municipals i per terrenys particulars fins arribar a la pa-
ret exterior del dipòsit de la urbanització de Brises del 
Mar per connectar-lo per l’interior d’aquest. Aquests 
més de tres quilòmetres i mig de canonada passaran 
pel subsòl de vies com la carretera n-340, la comarcal 
TP-214, l’autopista AP-7 i l’antiga via fèrria Reus-Ro-
da de Berà. 

La connexió del dipòsit de Sant Antoni amb el de 
Brises suposarà que la urbanització rebi aigua del 
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i deixi de 
subministrar-se amb l’aigua del pou que hi ha a la zona. 
D’aquesta manera es millorarà principalment pel que fa 
al gust de l’aigua, que en el cas de la del pou podia tenir 
un gust més salat segons el dia, per la proximitat al mar 
d’aquesta estructura. 

Aquestes actuacions tenen un termini d’execu-
ció de quatre mesos i estan pressupostades en 
348.485,63 € sense IVA; i de  421.667,61 € amb l’IVA 
inclòs del 21%. La inversió es finançarà amb una sub-
venció d’uns 170.000 euros de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i un préstec de l’Ajuntament d’Altafulla, 
que n’aportarà la resta. •

Brises del Mar deixarà de consumir aigua de pou a partir del juny

LA POLICIA LOCAL DETé UN HOME PER 
TRENCAR RETROVISORS DE COTxES A LA VIA 
HERCúLIA
la Policia local d’Altafulla va detenir, la matinada 
del passat 26 de desembre, a un veí de Barcelona 
que estava trencant miralls de cotxes a la via 
Hercúlia. Els fets es va produir cap a la mitjanit i van 
ser els mateixos veïns qui van alertar els agents. 
després de reconèixer els fets, el detingut es va 
excusar manifestant que havia “barrejat alcohol amb 
medicaments després de rebre una mala notícia”, 
segons va explicar el cap de la Policia local, Jordi 
Gil. El detingut va passar a disposició judicial. Més 
enllà d’aquest fet, i d’una festa en una casa ocupada 

al carrer Catúfols que va ser intervinguda per la 
policia local i els Mossos d’esquadra, les festes 
de nadal i reis a Altafulla han passat sense cap 
incidència destacable. 

AUDIèNCIA PúBLICA PER A L’AVANTPROJECTE 
DE REMODELACIÓ DEL fRONT MARíTIM
el proper dissabte 15 de gener en Audiència Pública 
es donarà a conèixer un nou vessant d’un dels pals de 
paller del govern municipal com és la renaturalització 
de la platja. En el marc del pla de gestió d’aquest 
espai, es donarà a conèixer l’avantprojecte que ha de 
definir com s’ha de reestructurar el litoral altafullenc 
perquè aquest pugui assumir temporals sense patir 

les conseqüències devastadores que estan tenint 
els últims temps aquests fenòmens. es tracta d’un 
document que preveu diverses accions en la línia 
de recuperar al màxim la naturalitat de la platja tot 
remodelant el front marítim de la vila. el responsable 
de redactar aquest avantprojecte és l’arquitecte 
Jesús Cardona, que serà també l’encarregat de dirigir 
l’Audiència Pública, prèvia visita de camp a la zona. A 
les 10 del matí, es podrà assistir a les explicacions de 
Cardona a la plaça Consolat de Mar, i després conèixer 
l’avantprojecte en la sessió que tindrà lloc a la sala de 
plens, ja a les 11.30h. Per assistir a l’Audiència Pública 
cal confirmar-ho a l’adreça de correu electrònic 
mediambient@altafulla.cat. • 

 Breus



 Plaça del Pou / núm. 229 / gener 2022
6 Participació

La Diputació de Tarragona va donar 
a conèixer a principis de desembre 
la llista de projectes guardonats en 

l’edició d’enguany dels Premis Emprèn. 
També va reconèixer el valor d’altres 
propostes, com la cooperativa artística 
d’Altafulla, ‘Niu’, o ‘eAgora, Algorisme 
del canvi’, i que també té una vinculació 
directa amb el municipi. L’empresa amb 
seu a Reus va crear una aplicació per a 
dispositius mòbils perquè l’Ajuntament 
d’Altafulla pogués fer realitat els pressu-
postos participatius el passat mes d’oc-
tubre. 

El cofundador del projecte, Martin 
Garrido, va assegurar que la iniciativa im-
pulsada des d’Altafulla “va ser un gran 
èxit” pel nombre de propostes presen-
tades pels veïns i les veïnes, les xifres 
de participació i perquè “la gent gran va 
votar majoritàriament de forma digital”. 
El cofundador també va explicar que 
‘eAgora’ va néixer amb la voluntat de 

“connectar la ciutadania amb l’ad-
ministració, sobretot els ajuntaments” 
per impulsar iniciatives com els pressu-
postos participatius, o instal·lar zones 
blaves, entre altres opcions. En aquest 
sentit, confirmar que “hi ha molta gent 
disposada a fer coses”, que necessita 
saber que hi ha altres persones que tam-
bé pretenen fer-ho.

‘eAgora’ ha tingut una bona acollida 
en diversos municipis de la demarcació 
com la Riera, el Vendrell o Vila-rodona, 
i fora de les fronteres tarragonines. Els 
ajuntaments de Cadaqués, Mollerussa 
o Puigpelat també s’han interessat pels 
seus serveis. Malgrat això, Martin Gar-
rido ha reconegut que “tenim molta fei-
na a fer” per convèncer l’administració 
local de la necessitat de comptar amb 
una eina com la que proposen o per aju-
dar els micropobles, que compten amb 
menys recursos. •

‘eAgora’ destaca l’èxit dels pressupostos participatius a 
Altafulla com a exemple del seu projecte

la regidoria de Protecció Animal de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala 
Alba Muntadas, va organitzar el passat 11 de desembre uns tallers per 

treballar en la socialització dels gossos de la vila i que va comptar amb una 
notable participació. La socialització, van explicar els tècnics responsables 
de les sessions, és el procés d’aprenentatge a través del qual els gossos 
s’acostumen a conviure amb persones, animals i diferents ambients i en què 
una socialització correcta pot ajudar a eliminar o mitigar futurs problemes de 
comportament. Així mateix, es crea un lligam correcte i per sempre entre l’ani-
mal, la família, l’entorn i entre diferents races d’animals.

se’n van fer quatre sessions que es van desenvolupar tant pel matí com 
per la tarda als parc de socialització d’animals de l’Era de l’Esteve i del Vinyet. 
en aquests tallers es van explicar les relacions entre les diferents races de 
gossos i com gestionar-les entre elles dins del parc de socialització. Segons 
els experts, mitjançant l’exposició dels animals a diferents estímuls d’una ma-
nera neutra o positiva, abans que aquests desenvolupin una resposta de por 
cap aquests estímuls, els propietaris redueixen la possibilitat de futurs proble-
mes de comportament, i s’ajuda a generar un lligam més fort entre els gossos. 
/ Foto: Ajuntament. •

 Tallers de socialització de gossos als parcs de l’Era de l’Esteve i del Vinyet
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l’Ajuntament d’Altafulla ha decidit acollir-se a una prova pilot per crear un escull 
submarí a la seva platja per tal de valorar l’efectivitat d’un sistema d’aquest 

tipus per fer front als embats dels temporals. es tracta d’un projecte impulsat per 
una entitat (Natural Art Reef Association) que es dedica a la creació de biòtops i 
esculls naturals al mar. la proposta compta amb la intervenció de la Universitat 
Politècnica de Catalunya que és qui en farà un estudi previ per conèixer com es 
comporta l’onatge de la zona i determinar quin és el millor lloc on instal·lar el futur 
escull. També la col·laboració de la Universitat de Barcelona serà important per 
determinar les característiques biològiques de l’entorn aquàtic. 

Per tirar endavant amb el projecte cal comptar amb el finançament suficient, 
que s’està mirant d’obtenir a través de diverses vies, com són les subvencions. 
la coalcaldessa i edil de Medi Ambient, Alba Muntadas, ha valorat positivament 
la concessió d’un accèssit en els premis Medi Ambient de la Diputació de Tar-
ragona en l’edició d’enguany, després d’haver aconseguit el premi principal l’any 
passat amb el programa de gestió de la platja.

La realització de l’estudi és una de les primeres fases del projecte que tindria 
una segona etapa en la instal·lació d’aquesta estructura submarina i finalment una 
tercera fase en la que s’avaluarien els resultats. Muntadas apunta que tirar enda-
vant aquest projecte pot complementar la tasca que ja s’està fent en l’àmbit 
de la platja amb el pla de gestió sostenible ‘Altafulla Platja Viva’, i arribar així a 
treballar tant en l’àmbit de la platja emergida com en el de la submergida. •

 La platja d’Altafulla podria acollir un escull submarí 
   per contenir la força de l’onatge en una prova pilot 
   amb l’aval de la UPC

Més d’un centenar de veïns i veïnes es beneficiarà aquest 2022 de 
la bonificació de la taxa de la brossa per haver fet ús de la deixa-
lleria comarcal de Torredembarra aquest passat any 2021. Això és 

gràcies a la campanya ‘Altafulla: redueix, reutilitza, recicla!’ que es va 
impulsar l’any passat des de la regidoria de Medi Ambient que encapçala 
Alba Muntadas, i que continua vigent actualment.

Per gaudir d’aquesta bonificació, cal com a mínim, haver fet una apor-
tació anual a la deixalleria i que aquesta sigui d’un mínim de 5 quilos. Les 
bonificacions van des del 5% fins al 15% com a màxim, aquest últim s’ob-
té si es fan més de sis aportacions a l’any. Des de l’Ajuntament d’Altafulla, 
Alba Muntadas s’ha mostrat satisfeta de la resposta de la ciutadania en 
aquesta iniciativa, i que espera que beneficiï a més persones en un futur. 

El que han hagut de fer aquests veïns i veïnes que s’han volgut aco-
llir a la bonificació és senzill, cada cop que han anat a la deixalleria se’ls 
ha entregat un justificant amb els residus aportats i les dades personals 
—es recomana que se’l descarreguin des de l’espai web altafulla.cat/
reciclem. Aquests justificants són els que aquest desembre han estat 
registrant a l’Ajuntament d’Altafulla juntament amb el formulari per rebre 
aquesta compensació. 

La sol·licitud de bonificació es tramita anualment i es presenta durant 
el mes de desembre, per instància telemàtica o presencialment de-
manant cita prèvia, perquè pugui tenir efectes en la taxa de la brossa 
a liquidar l’any següent, que a partir d’aquest moment, seria per l’exerci-
ci fiscal de 2023. Cal recordar que només es tenen en compte aquelles 
aportacions a la deixalleria que no tinguin contenidor de selectiva a la via 
pública, per tant, per a aquest còmput no es tindran en compte ni el cartró 
ni el plàstic ni el vidre. Tampoc orgànica, ni roba ni rebuig.

La proposta es va aprovar pel plenari a finals de l’any passat i enguany 
ja se n’han vist els resultats, amb un augment de visites a la deixalleria 
per part dels veïns i veïnes d’Altafulla i, en conseqüència, una millora de la 
recollida selectiva d’andròmines i voluminosos. •

Més d’un centenar de veïns i veïnes es beneficiarà de la 
bonificació per l’ús de la deixalleria

Peu de foto: Una imatge recent de les accions a la platja marcades pel pla ‘Altafulla Platja Viva’. / 
Foto: Ajuntament
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Melcior, Gaspar i Baltasar van poder recórrer els carrers d’Altafulla abans de començar a repartir els regals a l’Església i per totes les llars de la vila, després que l’equip de govern els rebessin per 
entregar-los les claus que obren totes les cases del municipi. / Fotos: Ajuntament / A.J.

Els Gegants i Nans, i els Grallers d’Altafulla, van amenitzar l’activitat de ‘Fer cagar el Tió’ a la plaça del Pou. / Foto: Ajuntament / A.J. 

L’Associació de Pessebristes d’Altafulla va organitzar un any més la Mostra de Diorames a la Pallissa de l’Era del Senyor. / Foto: Ajun-
tament

Una de les activitats més atractives per als infants és 
‘Anar a buscar el Tió’ que va comptar un any més amb 
una notable participació. / Foto: Ajuntament
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Les festes de Nadal es converteixen en un marc ideal per programar actuacions musicals com les que van protagonitzar l’alum-
nat d’arpa de l’Escola de Música i el grup Gaià Gospel. / Fotos: A.J. / Ajuntament

Com és habitual, el nou any s’encara a Altafulla amb el primer 
bany del curs organitzat pels Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament. 

/ Foto: Ajuntament

El fort vent del primer dia no va evitar que se celebrés la Fira de Nadal que va finalitzar amb l’espectacle familiar ‘Els Atrapasomnis’. / Fotos: E.V. / 
Ajuntament

Gràcies a l’Ateneu de Dones d’Altafulla, la 
balconada de l’Ajuntament i la plaça del 
Pou compten cada any amb una decora-
ció excepcional per a les festes nadalen-
ques. / Foto: Ajuntament
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Nou any, molt a fer!
Jordi Molinera Poblet # l’esquerra independentista d’Altafulla - esquerra republicana de Catalunya - l’einA-erC

Amb el 2022 arriba el darrer any sen-
cer d’aquest mandat municipal, i una 
de les primeres responsabilitats que 
tenim l’equip de govern republicà i del 
canvi és aprovar uns pressupostos 
municipals que apostin per una Altafu-

lla més sostenible, viva i social. Aquesta tasca l’entomem 
fent una proposta valenta, i ara l’EINA-ERC (grup majori-
tari del Ple) estem esperant les propostes d’altres grups 
municipals per tal de fer possible l’aprovació dels comp-
tes municipals per aquest nou any.

Per això aquestes pròximes setmanes, entre els 
diferents grups polítics, ens trobarem amb dues po-
sicions: una de més partidista que tindrà per objec-

tiu evitar l’aprovació d’un nou pressupost per intentar 
aturar Altafulla i una altra més constructiva, dialogant 
i positiva que posarà el poble al mig del debat i que 
impulsarà el poble en marxa que volem per aquest nou 
any. Els cinc regidors i regidores republicanes estarem 
en aquesta segona opció i per això farem servir totes 
les eines democràtiques, començant pel diàleg, al nos-
tre abast per tenir un nou pressupost. I més tenint en 
compte l’actual situació social, econòmica i sanitària 
que vivim.

Són molt els projectes que volem per aquest 2022. 
Continuem avançant com a municipi sostenible amb la 
instal·lació d’una placa solar a l’Escola La Portalada. 
Apostem per la renovació de dues de les places més 

concorregudes, cal posar al dia la Plaça Martí Royo i la 
Plaça dels Vents. Un cop tenim l’estudi de viabilitat eco-
nòmica per fer una Residència per la Gent gran, ara fer-
ne l’estudi de viabilitat arquitectònica. O la previsió de 
rehabilitació de vials tan importants com el Carrer de Dalt 
o Pescadors. Per posar alguns exemples.

En resum, els tretze membres del Ple tindrem dues 
opcions per triar: tenir pressupostos o no tenir-ne. Per 
responsabilitat política fem que Altafulla continuï avan-
çant aquest 2022. Ja ho deia l’escriptor suecà Joan Fus-
ter, de qui enguany celebrem el centenari del seu naixe-
ment: “tota política que no fem nosaltres, serà feta contra 
nosaltres”. Bon any nou ple de somriures! •

Acabar amb la crispació
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

Probablement sigui Junts per Altafulla la 
formació amb la qual el govern d’ERC-Ei-
na comparteix més afinitats ideològiques. 
Amb tot, ja des del principi del mandat es 
van negar a pactar amb el nostre grup i 
també a fer-ho en les diverses ocasions 

que ho hem ofert quan, a la tardor de 2019, el país estava en 
efervescència nacional a causa de la condemna del Tribunal 
Suprem a una part dels lideratges que van fer possible l’1-O 
del 2017. Després que s’evidenciés el fracàs de l’aposta 
d’ERC-Eina, amb la retirada a finals d’aquest estiu de la regi-
dora d’Ara Altafulla i la regidora del PSC, van preferir governar 
en minoria abans d’acostar-se a Junts i fins i tot després 

d’haver estat condemnats per la justícia per incomplir les mí-
nimes garanties processals en l’establiment de la retribució 
dels regidors en comptes de fer algun acte de contrició el 
portaveu que escriu aquestes línies va haver de sentir de l’al-
calde que, per a ell, “no existeixo”. 

En definitiva, el govern d’ERC-Eina, i els coalcaldes 
Jordi Molinera i Alba Muntadas  han rebentat tots els ponts 
de relació política amb tots els altres partits que ara ens 
apleguem a l’oposició, han demostrat que no tenen la 
mínima capacitat de negociació i de diàleg i estan creant 
perilloses fractures entre la població d’Altafulla que bà-
sicament divideixen entre aquella part dels electors que 
per proximitat política, personal, situació socioeconòmica 

o com a conseqüència de mers actes de clientelisme els 
dona suport i la resta de ciutadans que vivim al municipi. I 
una d’aquestes perilloses fractures és per exemple, la in-
tergeneracional amb el greu maltractament que rep la gent 
gran de l’Esplai amb la cessió de l’edifici que per escriptu-
ra pública tenen assignat a d’altres entitats i sense el con-
sentiment dels afectats. Per això també Junts, amb tota la 
resta de l’oposició, hem demanat el ple extraordinari a fi de 
tractar la qüestió de l’Esplai, que es regularitzi aquesta si-
tuació i provar de convèncer els coalcaldes que no poden 
continuar amb aquesta actitud tan crispada contra tota la 
resta de l’espectre social, generacional, econòmic i polític 
que no és allò que ells representen. •

Malestar provocat pel govern a l’Esplai...
inma Morales navarro # Partit dels socialistes de Catalunya - PsC

La meva vinculació a l’Esplai neix des 
de la inauguració durant el sant Martí de 
1984 – si no m’equivoco. Que emotiu el 
parlament del Sr. Lafarga, el donant del 
solar i de l’edifici. Hi vaig anar amb el 

meu uniforme de policia municipal. El Sr. Joan, l’alcalde, 
sempre volia que fóssim als dinars com a prova del suport 
de l’Ajuntament a l’Esplai que començava a rodar. Ja com 
a regidora vaig atendre la llista de necessitats que em va 
presentar el president Joan Maria Vidal: neteja de vidres 

per l’empresa externa i, per la brigada, unificar els llums 
dels globus, neteja del jardí, noves canonades i —conjun-
tament amb la Gemma Maymó— organitzar una tarda a la 
setmana de noves activitats, sempre diferents.

Amb el dit fins ara crec que demostro el meu vincle 
amb el nostre Esplai. Per això vaig anar a la reunió con-
vocada per l’actual Junta directiva amb cadascun dels 
grups a l’oposició alhora. Ens van expressar el seu males-
tar perquè, sense cap comunicació o negociació prèvia, 
ara resulta que altres entitats tindran la seu permanent a 

l’espai de l’Esplai. Una concretament, la Coral Nous Re-
brots, decidirà en votació dels seus socis el sí o no al tras-
llat. Afegint-me a la que considero causa justa, per ajudar 
l’Esplai com a entitat, per una vegada he signat amb els 
altres grups a l’oposició la petició d’un Ple extraordina-
ri: per aclarir els criteris del Govern pels canvis de locals 
amb la seva concentració a l’Esplai. Entenc que ha decidit 
exclusivament el Govern, sense negociacions prèvies. El 
Govern hauria de llegir els estatuts de l’Esplai que establei-
xen l’ús a “perpetuïtat” per a la llar de jubilats d’Altafulla. •

que l’èxit de la vacunació també ens ajudi a superar el virus de la mala educació
Montse Castellarnau Vicente # Alternativa Altafulla – en Comú Guanyem

No fa molt, a les vuit del vespre aplau-
díem als sanitaris i personal essencial. 
Ens indignàvem davant la insensibilitat 
de la societat cap als més vulnerables i 
ens conjuràvem per no oblidar-nos de la 
gent gran, no contagiar als avis! Plorà-

vem veient com morien sense una mà o uns ulls als quals 
mirar per dir adéu. Ara, ens hem adonat que continuem 
semblants a com érem: els rics són més pirates, els po-
bres més vulnerables i les persones bones, les més nom-
broses, han incrementat la seva empatia. Mentrestant, els 
insensibles se superen amb la seva falta de respecte cap a 
la comunitat. Des d’aquell fatídic mes de març, el ‘senyor 

del bastó’ del nostre ajuntament ha anat incrementant la 
seva insensibilitat i mala educació, en especial cap a les 
dones i la gent gran. Va ser un irresponsable programant 
allò que no tocava des d’una visió arrelada al seu esta-
tus d’home jove. Va ser insensible cap als febles i ni tan 
sols va tenir l’honestedat, com d’altres, en comunicar a 
la població que s’havia contagiat. Imaginem que no volia 
demostrar que és feble i que la Covid19 es podia agafar 
sense treballar.

Avorrit de no fer res, la seva insolència s’ha vist incre-
mentada amb la falta de respecte fins i tot cap a les seves 
sòcies que han abandonat el govern. La prepotència, en 
especial cap a les dones, ha trobat una altra víctima en la 

gent gran en “oblidar-se” que mereixen respecte i amor. 
L’Esplai, des de la seva donació, té una finalitat dedicada 
a la cura dels avis, però sobretot és un compromís que 
mai ningú havia gosat trencar: Les decisions per fer ús de 
l’espai eren consensuades. Tampoc cap alcalde va utilitzar 
el seu càrrec per saltar-se el tracte respectuós que mereix 
tothom i en especial els nostres iaios. Un poble que perd 
el respecte cap als seus avis està condemnat a la inso-
lidaritat generacional i a perdre l’autoestima. Com de la 
pandèmia, Altafulla sortirà d’aquesta etapa de foscor i la 
societat sabrà trobar els anticossos que la facin més forta 
i sobretot, més amable i amb més cor. Bon i esperançador 
2022! •
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Un ple extraordinari per l’Esplai de la gent gran
natalia sanz Pijuan # Ara Altafulla

Ara fa un mes, els grups que formem 
l’oposició a l’Ajuntament vam rebre 
una trucada per part de la junta de so-
cis de l’Esplai de la Gent Gran d’Altafu-
lla, era una trucada demanant suport. 
L’Esplai és una associació del poble 

amb local propi que gaudeix d’una peculiaritat, hi ha una 
escriptura de donació del Sr. Lafarga cap al municipi 
d’Altafulla que diu que l’espai només pot ser destinat a la 
gent gran. I d’ençà un temps cap avui, aquest espai s’ha 

convertit en un lloc on moltes altres entitats tenen claus, 
donades per l’Ajuntament i sense permís de la junta di-
rectiva de l’Esplai, i què en poden fer ús. El problema real 
és que a la junta no se li ha comunicat i se li ha demanat 
permís per poder fer ús de les instal·lacions, que són mu-
nicipals, però que no es regeixen com la resta de depen-
dències. 

La poca comunicació i la falta de transparència per 
part del Sr. Alcalde ha fet que la trucada a l’oposició es 
transformés en un ple extraordinari, que tenim dret a con-

vocar una quarta part dels que formem el plenari muni-
cipal. Així doncs, esperarem els quinze dies hàbils per 
rebre la convocatòria, sinó aquest ple, serà convocat de 
manera automàtica a l’endemà a les 12 del migdia. Un 
ple necessari per a què l’Equip de Govern expliqui quines 
motivacions els ha portat a generar el malestar de la Gent 
Gran i quines solucions tenen pensades. Els grups que 
formem l’oposició al consistori, tenim maneres molt dife-
rents de veure la gestió del municipi, però està clar que 
quan veiem una necessitat del poble, tots anem a una. •

Respecte per a totes les entitats 
Xavier rofas Gasulla # regidor no Adscrit

Altafulla és un municipi on les entitats 
tenen molt d’arrelament, molta solera i 
són molt participades. En som més de 
quaranta! En essència, les entitats són 
un punt de trobada i de participació so-
cial, cultural i de relació interpersonal 

molt important. És pels municipis i Altafulla patrimoni im-
material de màxim nivell. Certament la pandèmia ha condi-
cionat a totes les entitats i a totes les persones que donen 

vida a les entitats i als seus objectes socials, culturals, 
educatius, esportius, etc. Sap greu veure  com des del 
govern actual no han sabut emfatitzar amb l’esplai de la 
gent gran. Persones amb una capacitat de gestió extraor-
dinària, acostumats a autogestionar-se, a proposar-se ac-
tivitats.

Les entitats necessiten el recolzament dels governs i 
de les subvencions. No necessiten ingerències i prepotèn-
cies. Necessiten autogestionar-se i empoderament, so-

bretot amb aquestes persones que encara són molt capa-
ces de molt. Cal recordar, que l’edifici de l’esplai, que és 
de titularitat municipal per una donació condicionada, té 
uns usos compromesos per escriptura pública a activitats 
per a la gent gran. En l’anterior mandat, sense pandèmia, 
van aconseguir uns nivells associatius i de participació es-
pectaculars. Ajudem-los en aquest sentit. L’esplai, té molt 
a dir en bona gestió i participació social. Recolzem-los i no 
els fiscalitzeu! Donem més vida a les entitats! •
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L’escut d’Altafulla en forma d’origami realitzat per 
l’alumnat de l’Institut

Altafulla va tornar a apostar per la 
solidaritat a través d’iniciatives que 

s’emmarquen en la celebració de La Ma-
rató de TV3, que té lloc a mitjans de de-
sembre. Si bé la cita oficial, va ser el dia 
19, les iniciatives populars per recaptar 
fons s’han succeït i se succeeixen els dies 
previs. Una d’aquestes iniciatives va ser la 
de l’Institut d’Altafulla, que es va adherir a 
la campanya “1 origami1euro”, impulsada 
per la mútua de salut MGC i amb la que 
es van recaptar 1.260 euros. En aquesta 
es proposava la creació de petits ocells 
amb papiroflèxia i per cadascun d’ells la 

fundació donava un euro a la Marató. En 
concret són origamis de grues, seguint 
una tradició oriental que associa el regal 
d’aquests ocellets de paper al fet de de-
sitjar salut, benestar, felicitat i prosperitat.

Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 
d’Altafulla van treballar els origamis des 
de la matèria de ‘Cultura i valors ètics’ i ho 
van fer amb papers de colors recopilats 
per ells mateixos i un cop fetes les grues, 
els alumnes van decidir disposar-les totes 
juntes de manera que formessin l’escut 
d’Altafulla. 

Més enllà d’aquesta activitat de l’Insti-

tut, a Altafulla es van tirar endavant altres 
iniciatives solidàries com el reparti-
ment de caldo, amb una aportació de 3 
euros, a la Fira de Nadal, que van dur a 
terme les integrants de l’Ateneu de Dones 
d’Altafulla. També una venda de figuretes 
de fang a la llar d’infants Hort de Pau o la 
venda de galetes i pastissos casolans a la 
Francesc Blanch. També les escoles del 
Roquissar i La Portalada s’hi van implicar 
amb la confecció i venda de decoracions 
nadalenques, la confecció d’un mural o 
la celebració d’una festa per la Marató. / 
Foto: Institut Altafulla. •

La subhasta del Cercle Artístic aporta 1.640 euros per a la Marató de TV3

La tarda vespre del dissabte 19 de 
desembre, a la sala d’activitats de 
les Teresa Manero, el Cercle Artístic 

d’Altafulla va organitzar la seva primera 
subhasta de quadres dels seus membres, 
destinada a la participació en la recapta 
de la Marató de TV3, dedicada enguany 
a les malalties mentals. Hi van participar 
fins a 24 artistes; alguns ja traspassats, 
amb cessions per part de la família (Martí 
Royo, Josep Sala —dues obres— i Pep 
Magriñà. El preu de sortida de cada obra 
va ser de 50 euros i les puges de 20 en 20 
euros. La subhasta va estar dirigida pel 
marxant d’art Ricard Ribera i el president 
del Cercle Salvador Anton.

Per ordre alfabètic els artistes i les 
famílies que van aportar obres gratuïta-

ment van ser Salvador Anton, Marta Ba-
lañà, Josep Maria Bellido, Tomás Blasco, 
Jordi Borràs, Joan Carnicer, Fermí Carrer, 
Joan Cases, Joan Ciuró, Núria Domingo, 
Josep Font, Úrsula Kunlow, Orion Leim, 
Pep Magriñà, Laura Pijuan, Nati Podio, 
Martí Royo, Josep Sala, Sabina Schell-
mann Farreras, Marcel Socias, Paul Wa-
ring i Marcos Zrihen. Com a compradors 
en la subhasta van participar l’Ajunta-
ment i el Centre d’Estudis. L’entitat alta-
fullenca va sumar en les vendes 1.640 
euros incorporats al compte corrent mu-
nicipal que concentra les aportacions a 
l’anual de La Marató de TV3. •

CerCle ArtístiC d’AltAfullA

‘L’ESPLAI TORNA A ESTAR AMB TOTS VOSALTRES’
Amb totes les mesures  de protecció, mascareta, gel desinfectant, ventilació, distància, i complint amb la normativa actual, ‘l’Esplai de la Gent Gran torna a estar amb 
tots vosaltres’, com han apuntat a través d’un comunicat. d’aquesta manera l’entitat enceta el nou any nou 2022 en què el dia 16 de gener estrenaran la primera activitat 
i ho faran amb el quinto. D’altra banda, el 20 de gener, hi haurà l’Assemblea General Extraordinària per ratificar l’acord de l’assemblea del passat 14 de desembre de l’any 
passat en què es va aprovar la incorporació de nous membres de la Junta Directiva per suplir les vacants produïdes. Per tornar a la normalitat, la intenció és debatre la 
possibilitat de fer una calçotada. Tal com diu el comunicat, ‘en fi amics estem novament amb vosaltres’.• 

 Breus
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AUTOCARS

Període temporada baixa
(alteracions per la Covid-19)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De dilluns a divendres: 09.05h
Dissabtes feines: 10.15h

Diumenges i festius: 18.00h

BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De dilluns a divendres: 17.20h
Dissabtes feines: 23.05h

Diumenges i festius sense 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 19 49 98

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 con-
tenidors situats a l’Ajuntament, lli-
breria regal i Paper, estanc Pijuan, 
forn martí ronda, forn martí lle-
vant 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

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 
 horari d’hivern: de dilluns a dijous de 10 a 14 hores (matins),
 i dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 hores (tardes).
• 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)

 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

  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

HORARIS:

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

Farmàcia Altafulla Mar
De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30 h
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 22,6 °C dia 27 mitjana mensual temp. màx. 16,9 °C obserVADors: Joan ViVe s, LLuís BruLLas, Jordi CusCó 
Jose p  Muntade s i Jose p  Maria auLe s temperatura mínima -0,5 °C dia 3 mitjana mensual temp. mín. 3 °C

Pluja màxima 0,3 mm dia 23 total pluja recollida 0,5 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

•
per fer la compra, dimarts, dimecres i 
divendres de 10 a 12 h

• per analítiques al Centre mèdic, dilluns i dijous

• per visites mèdiques

Cal demanar cita prèvia al telèfon:

977 65 11 49
de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h amb antelació 

Per poder fer ús del servei serà obligatori 
l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic

Transport per a la gent gran
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La calçotada.

Gaudeix d’una calçotada a casa amb productes km zero.
Escull el teu menú:

   Tradicional   ·   Gourmet   ·   Vegetarià

T’apropem una gastronomia de qualitat.
Cuinem cada dia per tu, utilitzant els millors productes.
Gaudeix d’un assessorament personalitzat.
Encarrega els teus plats: pels teus àpats o inclús per a celebracions.

El teu restaurant a casa.
Càtering a domicili i take away.

www.lamartina-altafulla.com
lamartina@granclaustre.com
623 396 106
977 651 557

Carta

l’atleta altafullenca Marta Camps ha obtingut el primer 
èxit d’aquest any 2022 i un més de la seva brillant i 

llarga carrera. Camps va superar el passat 8 de gener, a 
sabadell, el rècord d’espanya en la categoria de veterans 
W50 de 1500 metres amb una marca de 4’44″79. L’ante-
rior rècord estava a punt d’arribar als 14 anys de vigència, 
des del gener de 2008, i estava en mans d’Aurora Pérez, 
amb 4’47”14. A la vegada, l’altafullenca es converteix en 
la primera atleta espanyola més gran de 50 anys en 
trencar la barrera dels 4’45″00, ja sigui en pista coberta o 
a l’aire lliure, en un 1500 metres.

i és que els números canten per sí sols. A principis 

de desembre de l’any passat, Marta Camps ja va re-
validar el títol de campiona del 55è Cros internacional 
de Catalunya-Ciutat de Granollers. la de Granollers 
és una cita ineludible en el calendari de Marta Camps, 
que sempre destaca com és d’especial participar-hi 
pel cartell de la competició i el nivell dels participants. 
En aquesta ocasió, va fer un temps de 17’35”, 9 se-
gons més que en la prova del 2020. Cal destacar que 
de les 18 atletes femenines, que van participar en la 
categoria veterana, 11 eren de la categoria F35. Un de-
tall menor, però que sempre s’ha de tenir present per 
valorar encara més l’actuació de l’atleta altafullenca.• 

 L’altafullenca Marta Camps bat un rècord que feia 14 anys que es mantenia

La 10a Marxa dels Castells del Baix Gaià 
està a punt d’esgotar els 900 dorsals 
disponibles per a la cita, que tindrà lloc 

el 6 de febrer, i que organitza la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament d’Altafulla sota la 
supervisió i direcció tècnica d’Sport No Limit 
Group. Les places per a la distància de 17 
km s’han esgotat i els interessants han de 
triar entre la prova de 26 km o la de 33,5 
km. Per tant, no val a badar si es desitja 
participar en un dels esdeveniments més 
importants de la demarcació de Tarragona, 
que torna amb més il·lusió que mai. 

Més enllà de la data, l’edició del 2022 
presenta una altra novetat rellevant. Es 
mantenen les tres distàncies, que ara també 
es podran completar corrents. D’aquesta 
manera, des de la direcció es pretén donar 
resposta als participants, que habitualment 
fan la marxa corrent. En cap cas, però, serà 
una prova competitiva.  El preu per partici-
par és de 20 euros, tant pels que vulguin 
completar el recorregut corrent com els que 
ho prefereixin fer caminant. L’import inclou 
una armilla de regal, els avituallaments en el 
circuit i a la meta, la botifarrada i beguda, i 
una fotografia de l’arribada. La inscripció es 
fa al web www.marxacastells.com/ins-
cripcions. •

Últims dorsals per a la 10a Marxa Castells del Baix Gaià que 
tindrà lloc el 6 de febrer

Imatge d’arxiu de l’edició 2020. / Foto: Sport No Limit




