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  Platja sense burilles, salut per a les persones i el medi ambient  

El passat diumenge 5 de juny es commemorava el Dia Mun-
dial del Medi Ambient i l’Ajuntament d’Altafulla ho va ce-

lebrar anunciant a les xarxes socials que iniciava el camí per 
instaurar una platja sense burilles. En les properes setmanes 
veurem com avança aquesta campanya que té l’objectiu de 
preservar la salut de la ciutadania, especialment la dels infants, 
així com protegir el medi ambient, greument afectat per la con-
taminació que generen les burilles. La prohibició de fumar a la 
platja d’Altafulla anirà acompanyada d’una campanya informa-
tiva que es desenvoluparà en els propers dies. 
Segons un estudi del Comitè Nacional per a la Prevenció del 
Tabaquisme, a l’Estat espanyol, cada any arriben al mar prop 
de cinc mil milions de burilles. Aquests residus contenen subs-
tàncies tòxiques per a les persones i per a la fauna marina. A 
part de ser un perill per a la salut, el tabac té un important im-
pacte ambiental. De fet, una burilla pot contaminar fi ns a 10 li-
tres d’aigua, i suposen la meitat de les deixalles que es recullen 

a les platges catalanes. En l’àmbit de la salut, el tabaquisme 
és la principal causa de mort evitable a l’Estat i s’associa a un 
augment del risc de patir malalties. A Catalunya es registren 
més de 2.200 morts atribuïbles al consum del tabac, un 14,4% 
del total. 
El tabaquisme passiu és especialment perjudicial entre els in-
fants. Des de l’any 2010, està prohibit fumar en espais públics 
a l’aire lliure freqüentats per nens i nenes. Tot i això, un estudi 
realitzat l’any 2020 per l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
en onze països europeus, en el marc del projecte TackSHS, va 
concloure que al 41% dels parcs infantils i al 46% de les en-
trades d’escoles hi havia presència de nicotina ambiental. Així 
doncs, la campanya per una ‘platja sense burilles’ que s’inicia 
des de l’Ajuntament per a aquest estiu se suma a campanyes 
anteriors per reduir la presència de burilles a les platges i per 
conscienciar la població dels efectes perjudicials del tabac, per 
a la salut de les persones i per al medi ambient. •

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

On pOts tROBaR la “plaça del pOu”?

Plaça del Pou 
Informació i inserció d’anuncis: 

635 83 30 94 
placadelpou@altafulla.cat 

Àrea de Mitjans de Comunicació

ja us pOdeu anunciaR a:

ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a placadelpou@altafulla.cat.            
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin 
els 2.000 caràcters amb espai inclòs. 

Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de 
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça 
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.

• edita / Àrea Municipal 
de Mitjans de Comunicació 
d’Altafulla Plaça del Pou, 1. 

43893 ALTAFULLA 
www.altafulla.cat

• direcció / Àrea Municipal de 
Mitjans de Comunicació.

• Redacció / Eduard Virgili, 
Carol Cubota i Albert Jansà.

• col·laboradors / 
Marc Pérez, Pau Corbalán, 

BikePark Costa Daurada, Penya 
Ciclista Altafulla, Kike Colmenar, 
Maria Fortuny, Gabriela Gómez, 

Joan Albert Blanch, Lab893, 
Càritas Altafulla, Antoni Horta, Arxiu 
Històric de Tarragona i Tarraco Viva. 

• portada / 
Concert presentació de 

l’Altacústic 2022 amb Maria Hein 
i La Ludwig Band a la plaça de 

l’Església. / Foto: Altacústic. 

• coordinació / 
Albert Jansà 639 775 436 

Nou Silva Equips SL 977 248 883
placadelpou@altafulla.cat

• disseny / 
Croma Produccions Multimèdia

• producció / 
Nou Silva Equips SL

• dipòsit legal / T-1721-1999
• tirada / 2.200 exemplars

www.altafulla.cat

plaça
delpou

Butlletí 
d’Informació 
Municipal de 
l’Ajuntament 
d’Altafulla

Sumari

el ple 4 I 5
Nou cartipàs municipal 2022-2023

Unanimitat en la declaració de Cal Vitali “d’interès general”
Aproven l’EMC que permetrà la contractació dels socorristes

En defensa dels Jutjats de Pau
Moció per als ajuts a la construcció d’habitatges socials

ajuntament 6
Reforcen i reorganitzen el servei de recollida de la brossa

El bo jove per al lloguer es podrà demanar fi ns el 17 de juny
Diferents ordenances fi scals en règim d’autoliquidació

uRBanisme 7
Retard d’un mes en l’inici de la canonada d’aigua cap a Brises

Els ‘camins escolars’ podrien començar al curs vinent

sOcietat 8 I 9
La Sínia celebra el 25è aniversari a l’Ermita de Sant Antoni

Article de Gabriela Gómez Bruballa: ‘Adeu, Adolfo!’
Els Grallers d’Altafulla fan una crida al relleu generacional

Neix LAB893, una nova entitat per “promoure el tràfi c d’idees”
Èxit en el curs d’auxiliar en atenció domiciliària i restauració

Campanya per posar el xip i censar els animals de companyia

Opinió i fÒRum 10 I 11

cultuRa 12
L’Altacústic 2022 recupera el seu format original a peu dret

Martí Franquès protagonitza un cicle sobre patrimoni a Tarragona
Visita institucional de Jèssica Albiach

tuRisme 13
‘La Xoixeta Tapes Bruixes Altafulla’ preveu superar les 8.000 racions

Més de 200 persones gaudeixen de Tarraco Viva a Altafulla

seRveis 14

espORts 15
Uns 200 ciclistes participaran en el Campionat de Catalunya BTT infantil

Rua groc-i-negre per als prebenjamins del Centre d’Esports Altafulla



 Plaça del Pou / núm. 234 / juny 2022 Medi ambient 3

El Servei Provincial de Costes de 
l’Estat a Tarragona, tal com ja havia 
anunciat, començarà a fer aporta-

cions de sorra a la platja d’Altafulla en les 
pròximes setmanes i ho farà amb unes 
quantitats extraordinàries. D’aquesta 
manera, seran uns 15.000 metres cú-
bics d’arena els que arribaran a les parts 
més malmeses de la platja altafullenca, 
especialment al tram central de Botigues 
de Mar.

Així es va comprometre l’ens estatal 
amb el consistori altafullenc en la reunió 
que es va dur a terme el passat 18 de 
maig amb l’alcaldessa Montse Caste-

llarnau, el Cap de Costes de Tarragona, 
Antoni Espanya, i la regidora de Medi 
Ambient, Marisa Méndez-Vigo, entre 
d’altres representants i tècnics munici-
pals. Des del consistori es va tornar a 
reclamar que aquesta aportació no tin-
gués les dimensions de les quals s’ha-
vien fet en els darrers anys, sinó que fos 
molt superior. 

Aquests 15.000 metres cúbics es 
preveu extreure’ls així que es pugui tre-
ballar en la zona que actualment està 
abalisada per protegir la nidificació del 
corriol camanegre, com ja s’havia dit 
anteriorment. De fet, ja n’han nascut tres 
exemplars. La novetat, en aquest sentit, 
és que Costes ha decidit augmentar el 
pressupost amb què compta per es-
cometre treballs en el litoral tarragoní, 
molt malmès per les llevantades de març 
i abril. Es tracta d’1,5 milions d’euros 
que podrien afavorir l’arribada de sorra 
abans del previst, això sí, hauria de ser 
provinent d’altres llocs com per exemple 
Torredembarra o on hi hagués excedent.

Quant al passeig de Botigues de Mar, 
s’injectarà ciment en aquells forats que 

s’han produït a l’estructura també ar-
ran de l’embat del mar. Aquests treballs 
complementaran i reforçaran els pilars 
de maons que ja es van col·locar en el 
seu dia per evitar mals majors. Per la 
seva banda, les terrasses del passeig 
no es podran col·locar fins que hi hagi la 
sorra repartida.

Buiden el canal de la Rasa
Una màquina excavadora va enretirar la 
sorra del final del canal de la Rasa per 
tal de dibuixar una sortida més profunda 
per a l’aigua que arriba a través seu i evi-
tar-ne així inundacions en el seu tram. 
D’aquesta manera la sortida a mar és 
més fluida i s’aconsegueix també aprofi-
tar la sorra acumulada per repartir-la per 
altres espais de la platja.

El desembossament del canal és una 
operació que es fa cada any per aques-
tes dates, aprofitant l’època en què ja 
es preveu un descens dels temporals i, 
per tant, que ja no s’acumuli més sorra 
dins el conducte. Aquesta sorra extreta 
s’ha repartit en diferents espais de la 
platja, com les entrades a Botigues de 

Mar, molt afectades pels efectes de les 
últimes llevantades.

La sorra extreta del canal comple-
menta la que ja torna a aparèixer tími-
dament a la platja d’Altafulla amb l’en-
retirada del mar a l’espera que es faci 
l’aportació de sorra de Costes de l’Estat 
en les pròximes setmanes. •

Costes confirma que aportarà uns 15.000 metres cúbics de 
sorra a la platja d’altafulla

la platja d’altafulla Revalida la qualificació de la BandeRa Blava

La platja d’Altafulla ha rebut novament el distintiu de 
Bandera Blava que certifica la seva qualitat. El guardó 
l’atorga anualment el Jurat Internacional Bandera Blava 
de la Fundació per l’Educació Ambiental (Foundation 
for Environmental Education (FEE) en col·laboració amb 
l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor 

(ADEAC) i compta amb la col·laboració de les adminis-
tracions públiques que gestionen les zones de bany i la 
qualitat microbiològica de les seves aigües. Cal tenir en 
compte que són els municipis costaners els qui sol·li-
citen cada any, de manera voluntària, les candidatures 
de les seves platges. Amb aquest, es valora i premia la 

gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les 
seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la 
informació i l’educació ambiental. Així mateix, la qualitat 
de l’aigua de bany ha d’haver obtingut la classificació 
‘Excel·lent’ que estableix la Directiva 2006/7/CE, que 
regula la gestió de la qualitat de les aigües de bany. • 

 Breus
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El nou cartipàs municipal 2022-2023

Montse Castellarnau assumeix 
àrees com Seguretat o Serveis 
Municipals. El cartipàs situa Ma-

risa Méndez-Vigo, primera tinent d’al-
caldia, i Francesc Farré, segon, com els 
que tindran més responsabilitats. Les 
carteres de Benestar Social, Gent Gran i 
Salut recauen en el regidor Xavier Rofas, 

que, si bé no pot assumir-les de manera 
institucional per la seva condició de no 
adscrit, n’executarà les principals funci-
ons com a delegat del regidor Francesc 
Farré qui assumeix aquestes àrees insti-
tucionalment.

D’altra banda, la junta de Govern 
local serà presidida per l’alcaldessa 

Montserrat Castellarnau Vicente, i com 
a vocals, Marisa Méndez Vigo Campos, 
Francesc Farré Camps i Jaume Sánchez 
Hernández.

La Junta de Govern Local celebrarà 
les sessions ordinàries el primer i el ter-
cer dimarts de cada mes a les 9:15 ho-
res. L’alcaldessa ha delegat a favor de la 

Junta de Govern Local les atribucions en 
matèria d’urbanisme, contractació i pa-
trimoni, personal i hisenda. Per la seva 
banda, les sessions ordinàries a celebrar 
pel Ple es mantenen mensualment cada 
últim dilluns de mes, a excepció dels me-
sos d’agost i desembre. •

Montse Castellarnau ViCente (AA)
Alcaldessa de l’Ajunta-
ment d’Altafulla. Segure-
tat, Serveis municipals, 
Personal, Festes i Jo-
ventut.
Membre de l’Assemblea 
General de l’Associació 
Catalana de Municipis i 
Comarques.
dedicació: Exclusiva 100%. 35 hores setmanals.
Retribució anual: 31.493 € a percebre en 14 pa-
gues.

l’equip de GOveRn
Marisa Méndez-Vigo CaMpos (AA)
Primera Tinent d’Alcaldia i 
regidora d’Habitatge, Medi 
Ambient, Participació Ciuta-
dana, Polítiques Feministes i 
Urbanisme. 
Presidenta de la Comissió In-
formativa d’Urbanisme i Medi 
Ambient.
Membre de l’Assemblea General del Consorci d’Aigües 
de Tarragona i del Consell d’Administració de l’Empresa 
Mixta d’Aigües d’Altafulla.
dedicació: Parcial.
Retribució anual: en règim de dietes per la seva condi-
ció de jubilada

FranCesC Farré CaMps (AA)
Segon Tinent d’Alcalde i regidor d’Administra-
ció Electrònica, Benestar Social, Comunicació, 
Gent Gran, Hisenda, Protecció Animal, Trans-
parència i Accés a la Informació Pública i Salut. 
President de la Comissió Informativa d’Hisenda 
i Transparència i la de la Comissió Especial de 
Comptes.
Membre de l’Assemblea General del Consorci 
Localret, del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública 
de la Demarcació del Camp de Tarragona (TACOALT), i vocal representant 
d’Altafulla al Consorci del Govern Territorial de Salut del Tarragonès.
dedicació: Parcial 80%. 28 hores setmanals.
Retribució anual: 18.475,80 € a percebre en 14 pagues.

JauMe sànChez hernàndez (AA)
Tercer Tinent d’Alcalde i regidor de Co-
merç i Turisme.
Membre de l’Assemblea General de 
l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència, i de la Federació Catalana 
de Municipis de Catalunya.
dedicació:  Parcial 80%. 28 hores 
setmanals.
Retribució anual: 18.475,80 € a percebre en 14 pagues.

hèCtor lópez BoFill (JxA)
Regidor de Cultura, Ense-
nyament i Esports.
Membre del Consell d’Ad-
ministració de l’Empresa 
Mixta d’Aigües d’Altafulla.
dedicació:  Parcial 50%. 
17,5 hores setmanals.
Retribució anual: 
11.547,38€ a percebre en 14 pagues.

l’OpOsició
Jordi Molinera 
poBlet 
(L’EINA - ERC)
Regidor.
Membre del Con-
sell d’Administració 
de l’Empresa Mixta 
d’Aigües d’Altafulla.

alBa Muntadas 
oliVé 
(L’EINA - 
ERC)
Regidora.

dani Franquès 
Marsal 
(L’EINA - ERC)
Regidor.

geMMa MayMó 
Masip 
(L’EINA - ERC)
Regidora.

àlex Cañas 
torres 
(L’EINA - ERC)
Regidor.

inMa Morales 
naVarro 
(PSC)
Regidora.

natalia sanz 
piJuan
(ARA)
Regidora.
Membre del Con-
sell d’Administra-
ció de l’Empresa 
Mixta d’Aigües 
d’Altafulla.

xaVier roFas 
gasulla 
(no adscrit)
Regidor. Tot i estar 
a l’oposició, gesti-
onarà les carteres 
de Benestar Soci-
al, Gent Gran i Sa-
lut com a delegat del regidor Francesc Farré. 

En règim d’assistències pels regidors i les regidores sense dedicació:
   Per assistència a les sessions del Ple (Ordinari / Extraordinari /Ext. i Urgent): 209,96€
   Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives: 104,98€
   Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 104,98€

Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 94,48€
Per assistència a les sessions del Consell de la Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla: 209,96€
Fixar les indemnitzacions per quilometratge en 0,30 €/km.

Josep naVal BiosCa

Personal eventual de confiança.
Tasques d’assessor general d’al-
caldia i gestió i suport a la Brigada 
municipal.
dedicació:  Exclusiva 100%. 
35 hores setmanals.
Retribució anual: 30.000 € a per-
cebre en 14 pagues.
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unanimitat en la declaració del restaurant cal vitali 
“d’interès general”

El passat 30 de maig es va celebrar el primer Ple 
d’Altafulla amb Montse Castellarnau com a nova 
alcaldessa del municipi, i naturalment, va suposar 

un canvi de cadires en les bancades de l’equip de go-
vern (AA i Junts) i l’oposició (EINA, PSC, Ara Altafulla i el 
regidor no adscrit Xavier Rofas). Una nova situació que 
no va impedir que tots els grups municipals votessin 
favorablement a la proposta de declarar l’activitat del 
restaurant Voramar Cal Vitali “d’interès general”. 

Es tracta d’una condició —la mateixa que tenen 
associacions i activitats com el Cineclub Altafulla 
Link, els Castellers d’Altafulla o la Fira d’Artesans—, 
que permetrà que els propietaris de l’establiment 
s’estalviïn la taxa d’ocupació de la via pública. 
Una taxa a la qual haurien de fer front en haver ocu-
pat una part del parc de Voramar per ubicar-hi la seva 
terrassa de manera provisional. 

Donat que la causa d’aquesta ocupació de sòl pú-
blic ha estat l’esfondrament parcial de la terrassa 
de l’establiment per les llevantades de l’abril, es va con-
siderar oportú donar suport a aquesta empresa reduint 
la seva càrrega impositiva “fins que es dugui a terme 
l’explotació ordinària de l’activitat empresarial”, segons 
va subratllar el regidor d’Hisenda, Francesc Farré.

Es tracta d’una mesura similar a la que es va pren-
dre amb el conjunt dels establiments de restauració i 
comerç de la vila a conseqüència de la pandèmia i fins 
que aquesta no permetés l’activitat habitual d’aquests 
negocis. Respecte a aquesta qüestió, es va comunicar 

també la petició feta des de l’equip de govern sortint 
de retirar de la llista d’activitats “d’interès general” tot 
el sector de la restauració, ja que les restriccions per 
la Covid ja no són vigents i l’activitat al sector es pot 
desenvolupar amb normalitat. / Foto: C.C. •

en defensa dels jutjats de 
pau
Els membres del Ple van aprovar per 
unanimitat una moció presentada per 
Junts per Altafulla en defensa dels Jut-
jats de Pau als ajuntaments tenint en 
compte que l’actual projecte de llei 
orgànica d’eficiència organitzativa del 
servei públic de Justícia, que s’està 
tramitant en el Congrés dels Diputats, 
preveu la seva eliminació. La moció 
defensa la seva permanència en els 
municipis per la important tasca activa 
de mediació que exerceixen i reivindica 
la rellevant funció de justícia de proxi-
mitat que exerceixen en l’àmbit munici-
pal, que evita la demora dels conflictes 
veïnals i agilitza i alleugera la mateixa 
administració de justícia.

apROven una mOció peR 
al pROGRama d’ajuts a la 
cOnstRucció d’haBitatGes en 
aRRendament sOcial
El Ple va aprovar, amb els vots favora-
bles del govern d’AA, del PSC i l’EINA, 
i l’abstenció del regidor no adscrit Xa-
vier Rofas i d’Ara Altafulla, una moció 
presentada per l’Esquerra Independen-
tista que insta a l’Ajuntament d’Altafulla 
a presentar una proposta al programa 
d’ajuts a la construcció d’habitatges en 
arrendament social, tenint en compte la 
consideració d’Altafulla com a “munici-
pi preferent” per fer-hi habitatge públic, 
segons va explicar el regidor republicà 
Àlex Cañas referint-se al darrer informe 
en l’àmbit de l’habitatge presentat per 
la Generalitat de Catalunya. • 

 Breus

S’aprova l’expedient de modificació de crèdit que permetrà la contractació 
del servei de socorrisme a la platja i a la piscina

El Ple ordinari de maig també va votar 
favorablement a un expedient de mo-

dificació de crèdit que ja va presentar en 
el seu dia l’anterior equip de govern i que 
l’oposició va rebutjar debatre per cen-
trar-se en parlar de l’estat de la platja. 
En el darrer ple, aquesta modificació de 
crèdit es va tornar a portar al debat ple-
nari pràcticament amb el mateix contin-
gut, en què destacava la dotació per po-
der licitar el servei de socorrisme de 
cara a l’estiu, i afegint algun canvi, com 
per exemple una ampliació de la dotació 
pressupostària per a la ruta de tapes i 
la nova partida per contractar un càrrec 

de confiança per assessorar l’alcaldia. 
Quant a aquestes dotacions pressupos-
tàries hi van votar a favor l’equip de go-
vern amb el suport del regidor no adscrit, 
mentre que l’EINA i Ara Altafulla s’hi van 
abstenir, i el PSC hi va votar en contra. 

les taxes d’accés a la piscina i 
al pavelló eliminen el factOR 
d’empadROnament 
Quant a altres qüestions en matèria eco-
nòmica, també es va aprovar una modi-
ficació de l’ordenança fiscal número 21, 
que fa referència a les taxes d’accés a la 
piscina i al gimnàs municipal. En aquest 

sentit, es va aprovar per majoria l’eli-
minació de les diferències de preu per 
empadronament o no, una mesura que 
Alternativa ja va denunciar en el seu dia 
com a “discriminatòria” i que està acre-
ditada pels raonaments del Síndic de 
Greuges de Catalunya. 

Hi va votar a favor l’equip de govern 
amb el suport del regidor no adscrit, 
l’EINA i el PSC ho van fer en contra i 
Ara s’hi va abstenir. Com que hi va ha-
ver un empat de vots, va ser necessària 
una segona votació i usar el vot de qua-
litat de l’alcaldessa per tirar endavant el 
punt.

Altres ordenances fiscals que es van 
modificar, per qüestions estrictament 
administratives i més aviat de tràmit, van 
ser la número 25 relativa a les llars d’in-
fants, que ha d’incorporar la gratuïtat 
de p2 aprovada per la Generalitat de 
catalunya, i la número 11 del cementiri 
que va en sintonia a l’ordenança regu-
ladora del servei de cementiri municipal 
que es va aprovar fa uns mesos, i que 
fixa les tarifes de concessió del dret d’ús, 
canvi de titularitat, entre d’altres aspec-
tes, així com les tarifes de manteniment 
de l’equipament. Tant una com l’altra 
van rebre el vistiplau unànime del Ple. •
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Obertes inscripcions
d’escola de vela i casals!

2022

Reserva ja la teva plaça!
Inscripcions → clubmaritimaltafulla.com

977 65 02 63
cma@clubmaritimaltafulla.com

segueix-nos a @cmaltafulla

l’ajuntament reforça el servei de recollida de la brossa

L’Ajuntament d’Altafulla va reforçar conjuntament amb el Consell Comarcal del 
Tarragonès, a través de l’empresa concessionària de FCC, el servei de recolli-
da de la brossa pel cap de setmana llarg de la Segona Pasqua, un reforç que 

continuarà a partir del pròxim 13 de juny, període de l’any en què la població d’Alta-
fulla es triplica. Ho fa amb dues recollides complementàries al matí i a la tarda per tal 
d’evitar l’acumulació de bosses d’escombraries al voltant de les illes de contenidors, 
especialment al Barri Marítim. 

ReORGanitzen les illes de cOntenidORs
Per la seva banda, l’Ajuntament d’Altafulla ha dut a terme en els darrers dies una reor-
ganització d’illes de contenidors, principalment a la plaça Boters, on dels dotze con-
tenidors que hi havia, han passat a set, i els cinc restants s’han ubicat al carrer Enviada.  
Aquesta reorganització es va començar amb la instal·lació d’una illa de contenidors a 
l’Ermita de Sant Antoni (a la imatge) per donar servei al restaurant que hi ha a la zona, i 
es va continuar reforçant amb tres contenidors més l’illa del carrer Roquissar. També es 
va instal·lar una nova illa de contenidors (5) al carrer Vista Alegre, al barri dels Munts. •

L’Ajuntament d’Altafulla ha po-
sat en marxa la gestió en règim 

d’autoliquidació d’algunes de les or-
denances fiscals vigents que la ciuta-
dania té el deure de tributar. Aquesta 
nova gestió de tributació afecta als 
impostos de construccions, instal·la-
cions i obres (ICIO), sobre l’increment 
dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), la llicència d’obertura de lo-
cals i activitats, i la taxa de la Fira “Nit 
de Bruixes” i altres. Aquest règim im-
plica realitzar-se per sí mateix l’auto-
liquidació, o bé, amb l’assistència del 
personal de l’Ajuntament.  D’aquesta 
manera, quan es tracti d’actes inter 
vius, el termini serà de 30 dies hàbils. 

D’altra banda quan es tracti d’ac-
tes per causa de mort, el termini serà 
de 6 mesos prorrogables fins a un any 
a sol·licitud del subjecte passiu, pre-

sentada durant els sis mesos poste-
riors a la mort. Així, la documentació 
que cal presentar quan es fa la ins-
tància genèrica (ja sigui telemàtica-
ment o presencialment a les oficines 
de l’Ajuntament) és el model d’auto-
liquidació de la plusvàlua, per exem-
ple, de l’Impost sobre l’Increment de 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Ur-
bana (plusvàlua) és la següent: auto-
liquidació completada; justificant de 
pagament de la plusvàlua. Si no es 
realitza el pagament en el moment de 
presentar l’autoliquidació, s’estableix 
un termini de 30 dies hàbils per rea-
litzar l’ingrés de l’import declarat des 
del moment de la transmissió; còpia 
simple completa de l’escriptura sobre 
l’adquisició, i còpia simple completa 
de escriptura sobre la transmissió.

BOnificaciOns

D’altra banda, les persones que trans-
metin un immoble situat al nucli antic 
del municipi, sempre que presentin 
factures d’obres per un valor igual o 
superior al 10% del valor cadastral de 
l’immoble, estaran exemptes del pa-
gament de la plusvàlua (no han de pa-
gar-la, però sí declarar la transmissió).

Les persones que transmetin l’ha-
bitatge habitual tindran una reducció 

del 75% sobre la quota íntegre del 
tribut. Té la condició d’habitatge ha-
bitual aquella en la qual hagi figurat 
com a persona empadronada el/la 
contribuent de manera ininterrompu-
da durant almenys dos anys anteriors 
a la transmissió o des del moment 
d’adquisició si aquest termini fos in-
ferior als dos anys. • 

 Diferents ordenances fiscals s’hauran de gestionar 
en règim d’autoliquidació

El bo jove per al lloguer d’un pis es podrà demanar fins el 17 de juny

El bo jove és una ajuda de 250 euros mensuals que 
podran rebre les persones joves durant dos anys 

que visquin en règim de lloguer. Poden sol·licitar-la des 
del passat 8 de juny fins el dia 17 d’aquest mateix mes. 
Se’n poden beneficiar les persones joves de 18 a 35 
anys (inclòs) amb nacionalitat espanyola i residència 
legal a Catalunya, que siguin titulars del contracte de 
lloguer. 

Per a optar a aquesta ajuda, cal que l’habitatge o 
l’habitació, arrendada o cedida, sigui el lloc de la resi-
dència habitual i permanent de la persona arrendatà-

ria o cessionària durant tot el període pel qual es con-
cedeixi l’ajuda, i el sol·licitant no pot superar els 24.301 
euros anuals d’ingressos. Inicialment, el preu del lloguer 
no podia superar els 600 euros, però les comunitats 
autònomes podran ampliar el topall fins als 900 euros. 

El tràmit es pot realitzar a través de la web del De-
partament d’Habitatge de la Generalitat o bé de mane-
ra presencial a l’Oficina d’Habitatge d’Altafulla, de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Hi podran accedir 
gairebé 10.000 joves d’entre 18 i 35 anys d’arreu de 
Catalunya. •
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El veïnat de Brises del Mar no podrà gaudir aquest estiu encara de l’aigua 
potable provinent de l’Ebre, tal com s’havia anunciat inicialment. La cano-
nada que ha d’unir el dipòsit de Sant Antoni amb el de la urbanització patirà 

un sobrecost a conseqüència de l’augment de preus de les matèries pri-
meres, com ha al·legat la constructora Agrotecnica Del Segria SL, encarregada 
de les obres. Així, s’ha demanat ampliar la dotació pressupostària del contracte 
d’obres, que actualment és de 346.610,78 €, i fins que aquest tràmit no es faci, 
els treballs tampoc començaran com estava previst aquests dies. 

Enguany, doncs, els veïns de Brises encara s’hauran de subministrar uns 
mesos més a través del pou de la urbanització, amb els consegüents inconve-
nients que això suposa en determinats moments de l’estiu, amb un augment 
notable de la població i amb el risc que l’aigua agafi regust a sal, a causa de 
l’alta demanda i la proximitat del pou al mar. La regidora d’Urbanisme, Marisa 
Méndez-Vigo, assegura, però, que la licitació feta permet ampliar els diners 
destinats al contracte i serà factible però que hi haurà un retard mínim d’un 
mes.

Méndez-Vigo assenyala que la voluntat del govern actual és executar les 
millores com la de la canonada el més aviat possible, així com millores previs-
tes en els parcs infantils, l’adequació de l’entrada de Brises o la renovació de 
l’enllumenat públic. Sobre aquesta darrera qüestió, l’edil d’Urbanisme ha 
explicat que es podrà fer al 2023, abans que s’esgoti la subvenció de la Dipu-
tació de Tarragona i que és d’uns 120.000 €. La inversió total d’aquest projecte 
s’eleva als 450.000. •

l’inici de les obres per a la canonada d’aigua cap a Brises es 
retardarà un mes com a mínim

els ‘camins escOlaRs’ pOdRien cOmençaR a implantaR-se al cuRs 
vinent
Altafulla ja ho té gairebé tot a punt per poder implantar d’una manera ferma els 
‘camins escolars’ que han de permetre als estudiants de la vila anar i tornar dels 
centres d’ensenyament amb tota la tranquil·litat, seguretat i comoditat, caminant 
o anant en bicicleta o patinet, i deixant de banda el vehicle motoritzat. Per fer-
ho possible l’Ajuntament d’Altafulla va engegar el projecte a principis de curs amb 
l’assessorament de la Cooperativa L’Escamot, una consultoria de mobilitat activa i 

sostenible. Un cop feta la primera fase de diagnosi, actualment s’està enllestint la 
segona, i es preveu que la implantació dels camins es pugui fer a partir de l’inici del 
nou curs, al setembre. Aquestes setmanes s’estan mantenint diferents reunions i 
trobades amb totes aquelles persones i col·lectius implicats d’una manera o altra en 
els trajectes que duen els menors a les escoles, ja sigui Policia Local, tècnics muni-
cipals d’Urbanisme, les mateixes direccions dels centres i professorat, associacions 
de famílies i, sobretot, els infants. A partir de setembre s’hauria d’iniciar la tercera 
fase , la d’implantació, amb la implicació directa de l’Ajuntament. • 

 Breus
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Quan parlem de 25 anys d’una 
entitat, ens referim a l’aval d’una 
trajectòria ben sòlida i arrelada al 

territori. És el cas de l’Associació Medi-
ambiental La Sínia, que fa un quart de se-
gle va néixer amb la voluntat de treballar 
per millorar l’entorn del riu Gaià i recupe-
rar la naturalitat de la desembocadura. Els 
objectius inicials, ambiciosos, s’han anat 
ampliant i ara, amb algunes fites compler-
tes, queden encara molts reptes a assolir. 
Entre aquests, continuar enfortint l’entitat 
i augmentar la massa social. Respecte 
a projectes, però, es marquen l’objectiu 
de consolidar el Parc Natural de les Ter-
res del Gaià i deconstruir parcialment 
l’embassament del Catllar, entre altres, 

segons va avançar un dels seus respon-
sables, Hèctor Hernàndez.

Uns reptes que es plantegen des-
prés d’assolir diferents fites que per-
meten a l’entitat mirar més enllà. Com 
per exemple la recuperació de la de-
sembocadura del riu i l’entorn na-
tural entre tamarit i altafulla, que 
ara, gràcies a aquesta tasca està més 
viu que mai, amb vida animal, vegetal i 
també humana. Una vida humana que 
en gaudeix i “cada cop més en coneix 
els valors mediambientals i que cal res-
pectar-los”, com va destacar Hèctor 
Hernàndez.

L’Associació Mediambiental La Sínia 
va celebrar l’aniversari el passat 14 de 

maig amb una jornada plena d’activi-
tats entorn de l’ermita de Sant Antoni 
on es va posar en valor la tasca feta i 
la que hi ha per fer. Igualment, la festa 
va permetre posar en comú experiènci-

es i trobar-se amb calma. Una trobada 
social en tota regla com les que cal fer 
de tant en tant: aturar per un moment la 
feina del dia a dia i recuperar energies. 
/ Fotos: E.V. •

La Sínia celebra els 25 anys amb la mirada posada en el parc natural del Gaià

els Grallers d’altafulla fan una crida al 
relleu generacional

Els Grallers d’Altafulla es troben a 
pocs anys, només tres, de com-

plir les noces d’or i en bona part, la 
colla manté els membres originaris. 
Tots ells van participar a mitjans de 
maig en una trobada de grallers que 
es va celebrar a Sant Pere de Ribes i 
que va comptar amb la presència de 
les diferents colles que van néixer a la 
dècada dels ‘70. Una trobada que 
va servir per posar en valor la tasca i 
el recorregut fet per les colles fins al 
moment i la necessitat de donar un impuls a l’afició per la música de gralla. 

Un dels membres i cofundador dels Grallers d’Altafulla, Joan Albert Blanch, va advertir que cal 
un relleu generacional a la colla i va fer una crida a què els músics joves s’animin a tocar aquest 
instrument i poder així acompanyar els diferents grups de cultura popular de la vila com fan 
ells amb els Castellers, el Balls de Bastons o fent les matinades de Festa Major. Les gralles s’han 
convertit en un element imprescindible en qualsevol sortida dels grups de cultura popular i van 
ser clau en una època, els anys ‘70 en què aquesta començava a ressorgir després de la letargia 
del franquisme. 

Blanch va recordar que en el moment de néixer, els Grallers d’Altafulla eren de les poques colles 
que existien i que van formar-se gràcies a la necessitat que tenien les colles castelleres, que 
també començaven a “brostar” per aleshores. Era un moment en què els diferents grups de grallers, 
poquets, que hi havia al país es van posar d’acord per unificar els diferents tocs de gralla.

Blanch també va remarcar que els Grallers d’Altafulla van contribuir a crear la colla de grallers 
que acompanya les dues colles castelleres de Valls gràcies a l’organització d’unes trobades que 
van tenir lloc, per una banda a Altafulla i, per l’altra, a la mateixa capital de l’Alt Camp. Fins ales-
hores, tant la Vella com la Joves, sortien a plaça amb grallers del Vendrell. •

Hay personas en la vida que te 
marcan. Hay personas que du-

rante una época forman parte de tu 
vida tan intensamente como si fueran 
de tu familia. Hay personas que son 
hogar. “El Adolfo” fue una de ellas. Se 
convirtió quizá en nuestro “abuelo”, 
en nuestro “iaio”, en una persona a 
quien acudir cuando necesitábamos 
un abrazo. Quizá, sin saberlo, fue una de las primeras personas en quien 
confiamos, con quien nos sentimos a gusto siendo sólo unos niños y 
niñas. Nos hacías reír con “me cagüen los peces de colores”, nos mos-
trabas siempre tu cariño deseándonos los buenos días, llamándonos 
siempre por nuestro nombre. Nos alegrabas los días poniendo música y 
recordándonos que se había acabado el cole “cinco minutitos, preparán-
dose” (mientras con ese mensaje apresurabas al profesorado). 

Siempre con tu manojo de llaves y su característico ruido. Siempre 
con tu sonrisa. Siempre haciéndonos sentir especiales. Quizá no hemos 
sido capaces de mostrarte nuestro agradecimiento, ya de más mayores. 
Quizá aún no sabemos valorar la importancia que fue tenerte durante 
todos esos años tan importantes. Personalmente me siento afortunada 
de haber podido disfrutar de ti y estoy convencida de que el alumnado 
de la Portalada, que tuvo la gran suerte de compartir momentos contigo, 
va a sentirse identificado con mis palabras. Has sido, y siempre serás, 
para mí (y creo que para todas las personas que coincidieron contigo en 
el colegio), parte de nuestra familia. Gracias por tanto, Adolfo. Una de las 
antiguas alumnas de la Portalada que te recuerda con cariño. •

Gabriela Gómez bruballa

 adeu, adolfo!

Neix LAB893, una nova entitat amb voluntat de “promoure el tràfic d’idees”

El passat 21 de maig es va celebrar al 
jardí de l’establiment ‘De Bar’, al carrer 

de l’Hostal, la primera activitat de la nova 
entitat LAB893. Ho va fer amb una jorna-
da que portava per títol ‘contrabandis-
ta – Tràfic d’idees’, i que es va centrar 
en dues temàtiques principals: l’accés a 
l’habitatge i l’arquitectura sostenible i so-
cial, amb la xerrada-entrevista d’un tèc-
nic de Sostre Cívic, Yabel Pérez; i sobre 
cultura i cohesió social, amb l’expert en 
polítiques culturals Xavier Fina. La jornada 
va comptar amb una notable participació, 
i la intenció és celebrar-la anualment, a 
banda d’organitzar-ne d’altres. 

Precisament, LAB893 ha nascut 
amb la voluntat d’oferir un espai de re-
flexió al voltant d’inquietuds de veïns i 

veïnes del poble. Qüestions, segons 
diuen, que es troben en el dia a dia 
del què passa al poble, i per extensió 
al Baix Gaià, i també sobre el què vol-
drien que passés, en diferents àmbits. 
Lab893 està format per veïns i veïnes 
amb diferents perfils professionals i on 
hi trobem, per exemple al cineasta Juan 
Cruz, el CEO en tecnologia Eduardo 
Manchón, la mestra Mònica Muñoz i el 
responsable d’una agència de màrque-
ting Raúl Ciprés. Tots ells s’agrupen en 
una plataforma que vol “fomentar l’in-
tercanvi d’idees”, tal com va explicar el 
mateix Juan Cruz, amb la finalitat d’“ac-
tivar la creativitat i proposar millores per 
al poble”, si bé també afirmen que “no 
tenen cap finalitat política”. •
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una quinzena de persones es formen com a auxiliar polivalent en atenció 
domiciliària i restauració

La Sala Teresa Manero va acollir el passat 1 de juny 
la jornada de cloenda del curs d’auxiliar polivalent 

en atenció domiciliària i restauració que va organitzar 
Càritas Altafulla amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Altafulla i Aquamare Group. Durant els últims me-
sos, un total de 15 persones es van formar com a 
personal de neteja domèstica, cuina, sostenibilitat i 
habilitats socials i acompanyament, entre d’altres. 
Amb aquest curs, aquests veïns i veïnes podran aug-
mentar la seva ocupabilitat i inserció al mercat labo-
ral. L’acte va comptar amb el regidor Xavier Rofas, 
com a delegat de la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament d’Altafulla. / Foto: Càritas. •

campanya peR pOsaR el xip i censaR els animals de cOmpanyia

L’Ajuntament d’Altafulla i la Policia Local han iniciat la campanya ‘M’estimes? Doncs, 
XIC!’, que facilita al propietaris d’animals de companyia la identificació i el registre 
de les seves mascotes al cens municipal i permet tenir accés a les seves dades en 
casos de pèrdua, fugida o abandonament. Les persones interessades només hau-
ran d’adreçar-se a l’Ajuntament d’Altafulla, amb el seu DNI o NIE per acreditar que 
resideixen al municipi, així com amb la cartilla sanitària de l’animal.  Aquesta docu-
mentació és necessària per recollir les dades que hauran de constar en la sol·licitud 
d’alta al registre censal d’animals de companyia del municipi. En el cas de gossos 
de races considerades potencialment perilloses, en posterioritat a la identificació, 

hauran de contractar la corresponent assegurança de responsabilitat civil impres-
cindible per obtenir la llicència per a la tinença i conducció de GPP (gossos poten-
cialment perillosos). Cal recordar que és obligatori donar de baixa aquells animals 
que ens han deixat, identificar-los amb microxip, i  registrar-los al cens d’animals 
de companyia de l’Ajuntament d’Altafulla, entre d’altres condicions. No fer-ho pot 
conduir a ser sancionat o sancionada amb multes que poden elevar-se fins als 900 
euros. Per regularitzar aquest tràmit es pot fer a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament d’Altafulla, en el model ‘Inscripció animals de companyia ANICOM’, o 
bé presencialment, al registre municipal, plaça del Pou, 1. • 

 Breus
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endavant amb l’escola d’adults
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

Una de les primeres fites que aconse-
guirà el nou govern d’Altafulla integrat 
per Junts i Alternativa serà el restabli-
ment del servei de l’escola d’adults. Fi-
nalment se superaran els obstacles le-
gals de l’anterior etapa i és possible que 

a finals d’aquest estiu es liciti el servei per començar a 
operar a la tardor. Cal reconèixer la feina feta en aquest 
sentit per l’anterior regidora d’ensenyament, Gemma May-
mó, en el que segurament ha estat la principal aportació 
del cessat govern de l’Eina. Certament, la feina de regla-
mentació de l’escola ja estava prou avançada tot i que 

encara caldrà la decisió pressupostària que prendrem en 
el nou equip. 

Si tot avança en la direcció que ens hem proposat al 
govern estarem en condicions d’impartir docència en cur-
sos troncals d’alfabetització, català, anglès, informàtica i 
digitalització i oferirem també cursos que havien estat molt 
demandats en el passat com ara fotografia i jardineria. A 
més, encara disposarem d’una bossa d’unes 300 hores 
per incloure, en funció d’allò que es decideixi per participa-
ció ciutadana (o si així s’avalua per l’organització del servei 
en funció de les sol·licituds) més cursos en matèries que 
puguin despertar interès com ara emprenedoria, oratòria, 

resolució de conflictes o bé també d’altres llengües estran-
geres que, per circumstàncies diverses de caràcter labo-
ral, d’oci o, simplement, d’afany de saber, puguin comptar 
amb un considerable número d’inscrits. 

En definitiva, la dinamització en la formació per adults 
tornarà a Altafulla amb tot el que això comportava de posi-
tiu en termes d’activitat, de coneixement i de socialització. 
Des de Junts per Altafulla estem especialment satisfets de 
poder liderar aquesta iniciativa que ja de bell antuvi mar-
carà la nostra acció de govern en totes les matèries: la 
resolució, el treball, el rigor, i la capacitat d’oferir resultats 
tangibles de millora per a la ciutadania. •

Un any fins a les eleccions, que no em farà canviar
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Hem viscut maneres de fer tan impensa-
bles al nostre Ple, que amb mi que no hi 
comptin per a fets més “shows”. El dar-
rer espectacle el del propi Nou govern: 
quatre d’AA més el de Junts a qui el seu 

excompany de llistes ha impedit tenir cap tinença d’alcal-
dia per formar part de la Junta de Govern. La regidora 

d’Ara ha decantar la moció però no ha volgut entrar al 
govern. Xavi Rofes, no pot. Si les mocions són per guanyar 
en estabilitat, las nostra tot el contrari.

Al ple ordinari de maig fruit dels canvis del 10, el nostre 
grup es va reunir prèviament per decidir en coherència: no 
acceptar el nou càrrec de confiança perquè el que calen 
són dos llocs de treball més; cap suport a la modificació 

de crèdit que el remunera. També ens vam oposar a su-
primir afavorir els censats a Altafulla en la taxa de piscina.

En el torn de precs i preguntes com podeu imaginar 
vaig defensar l’actual procés cap a la Residencia i Centre 
de Dia a la Cabana. Sincerament, em fan por els possibles 
canvis per part de la nova majoria. I el mateix penso en 
projecte final de la Violeta. •

Un nou govern empàtic, respectuós i veritable
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

Tot just es compleix aquests dies un 
mes del nou govern municipal de gestió i 
amb el primer ple ordinari ha quedat clar 
que calia un canvi profund: en la inten-
sitat del treball, en la capacitat d’esforç i 
en les prioritats. Però també era neces-

sari un canvi “emocional”.  El ple del 30 de maig ha estat 
històric perquè el va presidir la primera dona alcaldessa 
en la història d’Altafulla: Montse Castellarnau.  L’ambient 
irrespirable al qual ens acostumava l’anterior alcalde es 
va esfumar. Bé, gairebé, perquè des d’algunes cadires de 
l’oposició es van llançar acusacions i afirmacions esbiaixa-
des (no és fàcil canviar el tarannà i menys quan encara no 

has assimilat que ja no ets el govern).  Va tornar el respecte 
pels i les membres del Ple, pel públic i la ciutadania, per les 
treballadores i treballadors de la corporació. 
Va tornar l’honestedat i es van sentir explicacions clares 
i transparents sobre les línies i prioritats del govern. Des-
prés de tres anys d’un lideratge basat en la crispació, les 
aparences i la manca d’educació, va tornar al Ple l’ama-
bilitat i el bon govern. Es va percebre rigor i pulcritud a 
l’hora de traslladar els detalls de les accions que s’han 
començat a fer, també de les que s’estan canviant res-
pecte de la línia de l’anterior govern i les raons d’aquests 
canvis. I una constatació: un treball en equip. Alternativa 
Altafulla vol agrair l’esforç de Junts, Ara i el PDeCAT, a 

favor de treballar conjuntament per Altafulla i la seva ciu-
tadania. 
La ciutadania reclamava temperància, escrupolositat, efi-
ciència i claredat. Alternativa, junt amb els nostres socis de 
govern, ens estem esforçant per a revertir el laberint sense 
horitzó que EINA havia dibuixat per Altafulla.  Treballem i 
treballarem durant els pròxims 12 mesos per retornar una 
gestió eficient per Altafulla: amb treball, compromís, col·la-
boració i enteniment. I recordant les prioritats del nou go-
vern: la recuperació de la platja, l’obertura de La Violeta, la 
bona gestió dels serveis municipals, la neteja i de la bros-
sa i el respecte a Brises, a la Gent Gran i a la ciutadania 
d’aquest poble, del qual ens sentim orgullosos. •

feina feta que queda
Daniel Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

En el passat Ple hem pogut constatar 
la frenada que es viurà a Altafulla. Al-
ternativa va deixar clar que no és la 
seva prioritat tirar endavant els pro-
jectes, ja redactats, de les places 
Martí Royo i dels Vents, i té dubtes so-

bre les obres del carrer de Dalt: de no fer-se implicaria 
perdre una subvenció d’uns 600.000 € de la Diputació. 
La continuació dels tràmits per fer possible la Residèn-
cia per la gent gran (amb els estudis de viabilitat econò-
mica i arquitectònica favorables) també queda aturada. 
Els projectes a Brises, treballats pel nostre govern: ca-
nonada d’aigua, millora enllumenat i de l’accés, el nou 

parc infantil, projectes llargament reivindicats pels veïns, 
a poc a poc s’aniran fent visibles, després de molts me-
sos de treball, perquè les coses no es fan d’avui per 
demà.

El govern republicà, entre altres coses, deixem enlles-
tits festivals culturals com l’Altacústic, el FIM o la Cantada 
d’Havaneres i esdeveniments esportius com el Campionat 
de Catalunya infantil de BTT, els tornejos de Quidditch, 3x3 
de bàsquet o el Summer Trophy de futbol. Més: creació de 
la nova marca Altafulla, les millores de l’arxiu, la nova sala 
infantil de la biblioteca i la ruta de tapes, on es podrà votar 
la millor tapa als bars i restaurants que participen. El Casal 
d’Estiu organitzat amb Viu Lleure ja porta 140 inscripcions. 

Veurem què passarà amb els cursets de natació i el cam-
pus multiesportiu.

I els diners? Deixem el govern amb un deute de 600.000 
€ que es podrà netejar gràcies als estalvis: 2.500.000 €. 
Gairebé 2 milions per poder fer les inversions que havíem 
anat treballant amb la participació tant de la població com 
dels grups municipals. L’any 2019 vam trobar-nos 0 € de 
deute… i 0 € d’estalvi. Esperem amb interès la reunió del 
Comitè de la Platja, perquè ens expliquin el Pla de xoc, mo-
tiu pel qual van fer la moció de censura. Fins ara han dit i fet 
el mateix que dèiem nosaltres: posar sorra un cop passada 
la temporada de temporals coordinats amb el Departament 
de Costes de l’Estat que n’és el responsable. •
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la coherència
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

En el primer ple després del canvi de 
govern, Ara Altafulla ha mantingut la co-
herència en el seu sentit del vot, el fet de 
qui ocupa les cadires i en quin ordre se-
uen els actors, no fa que els nostres 
principis canviïn. Moltes de les abstenci-

ons d’aquest ple, venen donades per altres plens, és a dir, 
en altres votacions es va votar a favor d’alguna proposta, 
com era la distinció de les taxes per als empadronats i els 

no empadronats en l’accés a la piscina, al poliesportiu i 
demés, però ara, en la nova ordenança, aquesta distinció 
s’ha eliminat per recomanació del Síndic de Greuges i amb 
la intenció de fer-ne una nova amb bonifi cacions (sí per-
mès per la llei) per a totes aquelles persones que viuen o 
simplement tenen casa a Altafulla i tributen aquí.

En aquest primer ple, amb la Montse Castellarnau com 
alcaldessa, en la nostra formació ha imperat la prudència, 
doncs, no s’ha d’anar veient quins moviments van fent Al-

ternativa per complir els punts acordats. El que és cert, 
és que no ha canviat molt l’ambient als plens, segueixen 
els retrets, les coses del passat i al fi nal sembla un partit 
de tenis entre Alternativa i Eina. Una llàstima, donat que si 
tots sumessin les seves experiències i saber fer, els plens 
serien més avorrits, però més profi tosos. Sumarien en lloc 
de restar. Perdrien els “salseo” que a molts els hi agrada, 
però que a molts altres ens cansa. •

sobre la plaça martí Royo
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Des de l’inici del mandat, la Plaça Martí 
Royo ha estat a la nostra agenda, des 
d’una doble vessant. Per una part, en la 
qüestió de la rehabilitació i remodelació, 
i per altra banda, des del punt de vista 
de la convivència en un espai residencial 

i la conciliació amb els interessos comercials. Sempre po-
sant el focus sobre les persones que viuen i treballen en 
aquest espai singular d’Altafulla.

Abans del canvi de govern per motiu de la moció de 
censura, el nostre grup ja va habilitar els pressupostos, 
perquè Altafulla i les persones sempre estaran per davant 
dels interessos i les vicissituds, i també, vàrem  signar un 
acord per plantejar unes ordenances de convivència que 
afectaran a la Plaça Martí Royo, i amb la moció, hem mar-
cat les ordenances com un compromís irrenunciable per 
part del nostre grup, per tant tindrem ordenances.

Pel que fa a la remodelació i rehabilitació de  la Plaça, 

que també és una voluntat i serà una realitat, diria jo, que 
de tots els grups, s’han d’ajustar i corregir alguns aspec-
tes, que provocaran que no es pugui sincronitzar la remo-
delació amb l’aprovació de les ordenances. En tot cas, les 
futures Ordenances que afectaran a Martí Royo, de ben 
segur, que seran unes ordenances que posin el focus en 
la convivència, la pacifi cació, l’equilibri entre els interessos 
residencials i els comercials. •

la natura mana

Una de les moltes recomanacions que em varen fer els meus pares quan era petit, va 
ser que no em fi qués en política. Cada vegada entenc més el per què. Des que hi ha 
partits polítics (per sort o desgràcia), sembla que els oponents al govern, en l’àmbit que 
sigui, busquin enderrocar-lo per ocupar el seu lloc, i quan ho aconsegueixen torna a 
passar el mateix, amb els protagonistes canviats. L’oposició critica el govern i els diuen 
com han de fer les coses, però quan hi eren ells tampoc les van fer. I així anar fent, 
donant voltes als mateixos problemes. 

Llegint el diari MÉS observo el canvi de Govern a l’Ajuntament del nostre poble. 
Sembla que un dels motius sigui per “la mala gestió de la platja”, i es dona a entendre 
que l’ensorrament parcial del restaurant Voramar es degut a aquesta “mala gestió”. 
Senyores i senyors: els únics responsables d’aquest incident són els qui van permetre 

i construir un edifi ci tan a prop de l’aigua.  Qualsevol persona mitjanament intel·ligent 
ha de saber que la natura recupera el seu espai més tard o més aviat. I per moltes 
carretades de sorra que es portin d’un lloc a l’altre de la platja, les onades la tornaran 
a desplaçar on toca. 

Que algú aprofi ti aquesta “desgràcia” per fer fora el consistori em sembla de mal 
gust, si mes no. I això passa, com he dit al principi, en tots els àmbits. Per exemple, a 
nivell estatal es va culpar al ‘gobierno’ de mala gestió de la pandèmia, per intentar ocu-
par el poder altres partits polítics. I com que no m’agrada la política, i tampoc hi entenc, 
ho deixo aquí. Ja veurem com “arreglen” la platja els nou mandataris

ANTONI HORTA DOMÈNECH

 fòrum
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l’altacústic 2022 recupera el seu format original a peu dret

L’Altacústic arriba a la seva 9a edició, els dies 
dies 15 i 16 de juliol, després de dos anys de 
pandèmia en què s’ha mantingut a la graella de 

l’activitat cultural de la vila malgrat les dificultats per la 
situació sanitària i les restriccions, una qüestió, que ha 
volgut agrair a l’Ajuntament el director artístic del fes-
tival, Kike Colmenar en la presentació del certamen. 
Enguany, però les circumstàncies seran diferents ja 
no hi ha restriccions i els concerts es podran celebrar 
com era habitual, sense mascaretes, amb la possibilitat 
d’estar a peu dret i amb servei de bar i restauració per 
fer un mos.

El regidor de Cultura, Hèctor López Bofill, va mos-
trar la seva “immensa satisfacció” per la vitalitat de la 
cultura a casa nostra, una cultura que confirma “va 
sola” i a la que se li ha de donar el màxim suport des del 
consistori i, especialment, a l’Altacústic, que té projecció 
arreu del país. El tret de sortida al certamen el va donar 
el concert inaugural de Maria Hein i La Ludwig Band el 
passat 28 de maig a la plaça de l’Església amb una ex-
cel·lent entrada de públic que va gaudir, un cop més, de 
la música independent i emergent del país a la Vila Closa. 

Quant a la programació central d’aquesta 9a edi-
ció al juliol, s’han previst dues jornades de concerts 

on destaquen noms consolidats de l’escena catalana 
com el petit de cal eril i ferran palau, el diven-
dres 15, i que seran les úniques actuacions de paga-
ment;  mentre que les del dissabte 16 seran d’accés 
lliure. Aquest dia el protagonisme el prendran noms 
que repeteixen a l’escenari altafullenc, com inspira, 
i d’altres de nous com carlota flaneur, iris deco i 
chaqueta de chándal, que tancaran el festival, als 
espais de la plaça del Pou i el de la plaça de l’Esglé-
sia. Per a més informació i venda d’entrades us podeu 
adreçar al web www.altacustic.cat. / Fotos: Ajunta-
ment /Altacústic. •

martí franquès protagonitza un cicle sobre patrimoni a tarragona

Les aportacions d’Antoni Martí i Franquès a la cièn-
cia tenen un valor innegable que des de la mateixa 

comunitat científica ja s’encarreguen de posar en re-
lleu. Però més enllà de l’estricta investigació, el llegat 
d’aquest fill il·lustre d’altafulla es tradueix en una 
riquesa patrimonial que es vol donar a conèixer i posar 
en valor. Aquest és l’objectiu d’un cicle de patrimoni 
de Tarragona que, en la seva cinquena edició, compta 
amb el científic com a protagonista.

En l’any en què es commemora el 190è aniversa-
ri de la seva mort, s’han programat diverses activitats 
divulgatives, que van començar el passat 1 de juny i 
s’allarguen fins al dia 14, per conèixer més a fons la 
seva figura. dos historiadors altafullencs van ser 
els encarregats de dissertar sobre el llegat de Martí i 
Franquès en el primer dia del cicle. L’Arxiu Històric de 
Tarragona va acollir les conferències “Antoni de Mar-

tí i Tarragona”, on salvador-j. Rovira va descobrir la 
Tarragona que visqué Martí i Franquès, i “L’arxiu patri-
monial dels Martí d’Ardenya” que va anar a càrrec de 
Montserrat Sanmartí. Una xerrada, la de Santmartí, que 
va permetre conèixer el fons que la família Martí d’Alta-
fulla va cedir a l’arxiu al 2018, amb documentació que 
es remunta al segle xiv.

La programació d’aquest cicle també inclou una 
visita teatralitzada pels carrers de la vila closa 
d’altafulla el dia 11, com la que s’impulsa cada tercer 
dissabte de mes, però en la que s’espera hi participin 
tots aquells que prenguin part del cicle. Aquestes ac-
tivitats es complementen amb una exposició a l’Arxiu 
Històric de Tarragona on es pot veure una part de l’arxiu 
de la família Martí cedit en custòdia i una mostra de la 
documentació del científic.

L’actor Fermí Fernández, acompanyat de la músi-

ca de professors i alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Tarragona, clourà el cicle amb una lectura 
dramatitzada de diversos episodis de la vida de Martí i 
Franquès el dia 14 de juny a la biblioteca del Seminari 
de Tarragona. / Foto: Arxiu Històric de Tarragona. •

La presidenta d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya, 
Jèssica Albiach, va visitar Altafulla el passat 3 de juny per 

mostrar el seu suport a la primera alcaldessa del municipi de 
l’etapa democràtica, Montse Castellarnau. L’alcaldessa li va 
traslladar les seves preocupacions per la platja, el servei de re-
collida de brossa, i les retallades del consultori mèdic a la vila. 
En aquest sentit, l’àrea de pediatria es troba molt limitat, només 
s’ofereix una vegada a la setmana, amb la incertesa que tenen 
que aquest servei pugui desaparèixer en un futur. Una qüestió 
que, segons Albiach, traspassarà al govern de la Generalitat. / 
Foto: Ajuntament • 

 visita institucional de jèssica albiach
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‘la xoixeta tapes Bruixes altafulla’ preveu superar les 8.000 racions

Si les previsions no fallen, la ruta de tapes ‘La Xoixe-
ta Tapes Bruixes Altafulla’ preveu superar les 8.000 
racions d’aquí fins el 12 de juny, data en què finalit-

za la mostra. I és que les tapes servides fins ara superen 
notablement les assolides en edicions anteriors, i n’hi ha 
de tots els gustos i de tots els colors. Una creativitat in-
discutible que han confeccionat els 18 establiments de 
restauració que participen enguany en la mostra. 

Les tapes es poden degustar al preu de 3,5 € amb 
l’acompanyament d’un quinto de cervesa. Els qui tasten 
aquestes tapes, a més de gaudir d’un mos exclusiu, tenen 
l’al·licient de poder participar en un concurs de diferents 
lots d’Estrella Damm, patrocinador del certamen, i de vals 

de descompte per als restaurants locals. Per fer-ho no-
més cal haver tastat un total de 4 tapes diferents i votar-ne 
la millor. A més, enguany, com a novetat, es podran trobar 
unes urnes a cada establiment per votar en el mateix mo-
ment de prendre la tapa, cosa que ha de permetre aug-
mentar la participació. 

Els bars i restaurants participants enguany són 
més que l’any anterior, en plena pandèmia encara. Són 
aquests: L’Ermita, Oreneta, Cakes & Friends, Les Bruixes, 
La Toque, Vermuteria La Ramona, Solocomo, El Rincon-
cito de Elena, El Bruixot, K la Yaya, La Bonita, Aromàtic, 
Maritime Beach Club, La Taberna del Mar, Rustic Food Al-
tafulla, el Tiberi, el Pinxo i Brasa i el Morabito. / Foto: A.J. •

més de 200 persones gaudeixen de les activitats de tarraco viva a altafulla

Més de 200 persones van poder gau-
dir el passat 22 de maig de les ac-

tivitats de reconstrucció històrica ofertes 
en el marc del festival Tarraco Viva a Al-
tafulla. Unes 150 van assistir, en primer 

lloc, a la representació que es va fer al 
tros dels pins del Castell, a tocar de l’Era 
del Senyor. Cadires plenes i persones 
també dempeus atenent la representa-
ció de l’Associació Projecte Phoenix i 

les explicacions del seu president, Enric 
Seritjol. La jornada de diumenge va clou-
re amb dues activitats gastronòmiques. 
Un aperitiu romà i un àpat a la Domus 
d’Apici, amb tot el parament d’una gran 

taula senyorial de l’Imperi i les viandes 
tradicionals de l’època, i que dies abans, 
ja havia esgotat les entrades. / Fotos: 
M.P / Ajuntament. •
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AUTOCARS

Període temporada alta
(De l’1/05/2022 a l’1/11/2022 )

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De dilluns a divendres: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

Diumenges i festius: 17.40h

BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De dilluns a divendres: 17.15h
Dissabtes feiners: 20.50h

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 Maig

temperatura màxima 30,2 °c dia 28 mitjana mensual temp. màx. 24,5 °c obserVADors: joan Vives, lluís brullas, jordi cuscó 
josep muntades i josep maria Aules temperatura mínima 5,8 °c dia 6 mitjana mensual temp. mín. 10 °c

Pluja màxima 26,5 mm dia 24 total pluja recollida 30,5 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

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

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
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La zona boscosa de l’Ermita de Sant 
Antoni serà l’escenari el pròxim 12 
de juny del Campionat de Catalu-

nya de BTT Infantil XCO, que organitza el 
BikePark Costa Daurada amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Altafulla i la Fede-
ració Catalana de Ciclisme (FCC) i en què 
s’espera la participació de 200 ciclistes 
d’arreu del país. Així ho ha assegurat el 
president del BikePark Costa Daurada, 
Àngel Batlle. El regidor d’Esports, Hèctor 
López Bofill, qui va destacar que la cita 

del diumenge 12 “és un element més que 
mostra la consolidació d’aquesta dis-
ciplina a la vila”, després d’haver acollit la 
competició d’adults el 2021.

Per la seva banda, Àngel Batlle va 
remarcar les propietats i característiques 
que té la zona de l’ermita, i que la con-
verteixen en un lloc ideal per acollir 
competicions de Btt. La prova tindrà 
un traçat diferent pels Pre-benjamins (de 
800 metres), Principiants (d’1,5 km), i 
pels Alevins i Infantils (de 2,5 km).

Ballte va destacar també que qua-
tre dels sis infants que formen part de 
l’escola de ciclisme – penya ci-
clista altafulla, de la qual n’és entre-
nador, participaran en el campionat. 
“Competicions com aquesta han d’en-
grescar la canalla perquè s’apuntin a 
l’escola, que només fa un mes que ha 
començat a pedalar”, va afegir Àngel 
Batlle. La prova començarà a les nou 
del matí i s’allargarà fins a dos quarts 
de dues. 

Com a prova única, la vila del Baix 
Gaià coronarà als nous campions i 
campiones de la modalitat a catalu-
nya. Els infantils, a més, opten als diver-
sos bitllets que els permetran disputar el 
Campionat d’Espanya. / Foto: M.P. •

uns 200 ciclistes participaran en el campionat 
de catalunya infantil de Btt xcO a altafulla

MARITIME BEACH CLUB + INFO I RESERVES TLF. 977 651 557
eventos@granclaustre.com

WWW.GRANCLAUSTRE.COM
 

MASIA CAN MARTI

Aniversaris
Comunions
Casaments
Cocktails
Sopars d'empresa

BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

Rua groc-i-negre pels prebenjamins del ce altafulla

L’Ajuntament, l’estadi 
Joan Pijuan i els carrers 

i les places d’Altafulla es van 
vestir de color groc-i-negre 
per celebrar el campionat 
de lliga aconseguit pels 
prebenjamins del Centre 
d’Esports Altafulla que reva-
liden així el títol per segona 
vegada consecutiva. L’alcal-
dessa Montse Castellarnau i 
el regidor d’Esports, Hèctor 
López Bofill, els van rebre 
al consistori el passat 3 de 
juny. Una hora més tard, va 
començar la rua de cele-
bració per la vila i va acabar 
amb una jornada festiva al 
camp de futbol municipal. 
La cara dels infants i de les 
mares i els pares eren per 
emmarcar. / Fotos: M.P. / 
Altafulla Bloc / Ajuntament •
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