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  És per sentir-se’n orgullosa  

Si preguntem a aquells que han fet tasques de voluntariat 
per què van voler ser voluntaris i voluntàries, probablement 

podran donar-nos una varietat de motius: sentir-se útil, ajudar 
a altres persones o aprendre. Totes aquestes raons tenen un 
element en comú: es mouen per un mateix impuls, la motiva-
ció. La motivació es pot considerar com un procés que activa 
a les persones a desenvolupar una tasca. Sobre això hi ha un 
gran nombre de teories sobre els mecanismes que la impulsen, 
i el concepte de motivació hi apareix sempre. És la causa que 
explica una determinada conducta, sobretot el motiu pel qual 
una persona es comporta d’una manera o l’interès que la por-
ta a intentar aconseguir algun objectiu. Per tant, la motivació 
neix de les experiències anteriors, de la creença o expectativa 
sobre un fet futur i de les emocions associades a una tasca. A 
Altafulla, s’ha tornat a demostrar que la motivació existeix i que 
el voluntariat no falla quan se’l crida. Ho hem pogut veure en 
moltes ocasions: per l’organització de proves esportives, per la 
pandèmia, i recentment, per a la neteja i condicionament dels 
centres educatius després de l’aiguat que va caure el passat 

23 de setembre amb un registre inèdit de 160 litres per metre 
quadrat. És per sentir-se’n orgullosa.

El voluntariat s’entén com el conjunt de persones que dedi-
quen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei 
dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. 
Els voluntaris i les voluntàries efectuen un servei de tipus cívic o 
social amb la voluntat d’actuació a favor de la societat i de la per-
sona. Voluntat, també, de tots els grups municipals és la que farà 
falta al Ple d’Altafulla després de la recent dimissió com a regidor 
de govern de l’edil Hèctor López Bofi ll (Junts) per tirar endavant la 
gestió de l’Ajuntament. El mateix López Bofi ll ha avançat que, tot 
i que marxa del govern, continuarà donant suport des de fora a 
l’executiu local, ara format pels quatre regidors d’AA. L’alcaldessa 
Montse Castellarnau confi a en què els mateixos que van donar 
suport a la moció de censura, Natalia Sanz (Ara Altafulla) i el re-
gidor no adscrit Xavier Rofas, segueixin amb el compromís que 
van adquirir el passat 10 de maig quan van desbancar l’EINA del 
govern municipal. Veurem, així, quin paper de l’auca hi juguen tots 
els grups a poc més de mig any d’eleccions municipals. •

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.

 Descarrega’t el ‘Plaça del Pou’ en pdf! 

https://www.altafulla.cat/serveis/proximitat/butlleti-placa-del-pou
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La força del voluntariat al poble d’Altafulla

El voluntariat de la ciutadania d’Al-
tafulla va fer possible que el pas-
sat 26 de setembre poguessin 

reobrir diversos equipaments muni-
cipals molt malmesos per l’aiguat, de 
160 litres per metre quadrat, que 
va caure el divendres 23 de setembre. 
Més d’una cinquantena de persones 
es van trobar a l’escola de la Portalada 
responent així a la crida que havia fet 
l’Ajuntament d’Altafulla el dia anterior. 

L’equip de govern va considerar 
que només amb la feina de la briga-
da municipal, en cap de setmana, no 
s’arribaria a temps; i així, la col·labo-
ració ciutadana va ser clau. El dia an-
terior, l’Ajuntament va reunir immedia-
tament el Comitè d’Emergències que 
al llarg del matí va realitzar una marató 
de visites per avaluar els danys que 
s’havien produït. També hi va ser la 
delegada del govern de la Generalitat 
a Tarragona, Teresa Pallarès, que va 
mostrar tot el seu suport al consistori 
altafullenc.

A la Portalada calien moltes mans 
per deixar a punt les aules, el men-
jador o el pati. Poques hores abans 
estaven completament inundades. 
Per a molts, la neteja de l’escola es va 
convertir en una activitat familiar el diu-
menge al matí. Això sí, les tasques es 
van executar amb rapidesa, i al migdia, 
gairebé ja havien acabat de netejar les 
instal·lacions.

Altres voluntaris i voluntàries van 
anar cap a la llar d’infants Hort de 
Pau. Allí també es va haver de retirar 
l’aigua ràpidament i es va aconseguir 
redreçar un dels problemes més im-
portants: el quadre de llums s’havia 
espatllat, però es va aconseguir enge-
gar de nou. Amb tot, s’ha hagut de 
canviar per complet ja que havia que-
dat molt malmès. També hi va haver 
voluntaris i voluntàries al centre obert 
de la plaça Martí Royo, al pavelló, a la 
Violeta i al camp de futbol.

BAix A MAr, un deLs punts 
Més AfectAts
L’aigua intensa que va caure el 23 de 
setembre va provocar inundacions sig-
nificatives especialment a Baix a Mar, 
on els carrers Jaume I, Via Augusta, 
Via Hercúlia, Enviada i Botigues de Mar 
van quedar totalment impracticables. 
La pluja també va descalçar estructu-
res de la platja com les dutxes, els ac-
cessos i un dels dos mòduls del servei 
de socorrisme. Encara a Baix a Mar, 
la Policia Local va haver d’acompa-
nyar fins als seus domicilis a sis veïns 
i van haver d’utilitzar, fins i tot, caiacs 
del Club Marítim. Molts pàrquings 
de particulars es van omplir d’ai-
gua fins dalt a l’espera de Bombers 
i d’empreses de desembussos per-
què drenessin l’aigua cap a l’exterior. 
L’Ajuntament d’Altafulla va habilitar un 
contenidor especial a l’entorn del Parc 
del Canal per a què els veïns amb mo-
biliari afectat poguessin dipositar-lo en 
aquest. / Fotos: Ajuntament •



 Plaça del Pou / núm. 238 / octubre 2022
5El ple

Castellarnau i Sànchez assumeixen les carteres d’Hèctor López Bofill

El regidor de Junts per Altafulla, 
Héctor López-Bofill, va dimitir el 
passat 27 de setembre com a 

regidor del govern local després que, 
en el passat ple celebrat el dia anterior, 
s’aprovés per majoria dels vots dels re-
presentants de l’EINA, el PSC i el regi-
dor no adscrit Xavier Rofas una moció 
en què es demanava la seva reprovació 
i conseqüent dimissió per comentaris 
fets a les xarxes socials que considera-
ven “propers a l’extrema dreta i impro-
pis d’un càrrec electe”.

Per a Hèctor López Bofill, aquesta és 
una “moció de l’odi carregada de ran-
cúnies personals”. El regidor de Junts 

va apel·lar a la seva llibertat d’expressió 
per opinar a les xarxes socials dels as-
sumptes que consideri oportuns, ja que 
un dels arguments per la reprovació es 
basa en la idoneïtat de les seves opi-
nions. Altres arguments l’acusaven de 
menystenir alguns regidors i el que re-
presenten.

Quant a les seves responsabilitats, 
López Bofill es va mostrar satisfet de la 
tasca feta al capdavant de Cultura, En-
senyament i Esports en els últims mesos, 
des de la moció de censura del maig, i 
confia que la decisió de dimitir sigui ben 
valorada per la ciutadania. També va 
apuntar que pel que queda de mandat 

fins a les eleccions el dedicarà, des de 
l’oposició, a donar suport al govern i 
també a convèncer els ciutadans sobre 
els posicionaments i les polítiques del 
seu grup.

L’alcaldessa, Montse Castellarnau, i 
el regidor Jaume Sànchez, assumiran les 
seves competències dins d’un govern 
que queda només amb els quatre regi-
dors d’Alternativa Altafulla. Castellarnau 
ha assegurat que intentarà convèncer 
la regidora d’Ara Altafulla, Natalia Sanz, 
perquè entri al govern, ja que actualment 
hi dona suport però des de l’oposició, 
així com arribar a acords puntuals amb 
la resta de grups per tirar endavant di-

verses qüestions per a Altafulla. / Foto: 
Hèctor López Bofill. •

La majoria del ple municipal  tomba una 
modificació de crèdit de 254.000 euros

El Ple ordinari de l’Ajuntament d’Altafulla, que es va 
celebrar el passat 26 de setembre, va comptar amb 

un punt molt destacat en l’ordre del dia, i inclòs per ur-
gència, com és la proposta per aprovar l’Expedient de 
Modificació de Crèdit (EMC) número 6, que ja va apro-

var-se al juliol i que després es va anul·lar per una recla-
mació de l’EINA. En el passat Ple es va tornar a votar 
el document, que passava dels gairebé 297.000 euros 
inicials als 254.000 euros després de reduir la partida 
de reposició i condicionament de platges de 49.000 a 
10.000 euros. El regidor d’Hisenda, Francesc Farré, va 
defensar que el document és necessari perquè permet 
pagar algunes factures pendents i cobrir algunes actu-
acions previstes fins a finals d’any.

L’enumeració feta pel titular d’Hisenda no va con-
vèncer ni a l’EINA, ni al PSC ni a Xavier Rofas, que 

hi van votar en contra i la proposta no va prosperar. 
L’oposició va al·legar que no es poden col·locar en un 
mateix punt assumptes tan diversos com un projecte 
de promoció del comerç, la implantació de la recollida 
de la brossa porta a porta, el manteniment de la via 
pública o les hores extres dels treballadors municipals. 
Tant l’EINA, a través de Jordi Molinera, com el regidor 
no adscrit, Xavier Rofas, van apuntar a la possibilitat de 
fer un ple extraordinari per debatre aquests expedients 
de manera diferenciada com a sortida per a la majoria 
de partides que s’hi incloïen. •

Adhesió AL conveni deL cct per A LA 
recoLLidA d’AniMALs ABAndonAts, ferits i 
Morts 
Els membres del Ple també van aprovar amb els vots 
favorables de tots els grups l’adhesió al conveni del 
Consell Comarcal per a la recollida d’animals abando-
nats, d’animals ferits i d’animals morts. El regidor de 
Protecció Animal, Francesc Farré, va explicar que tot i 
que ja es disposava d’un document d’aquesta tipolo-
gia, el que ara prospera es molt semblant i el text sim-
plement s’harmonitza amb la resta de poblacions de la 
comarca. També es va aprovar amb l’acord de tots els 
grups la creació d’una ordenança fiscal nova, la núme-
ro 33, específica per regular tots els procediments de 
la recaptació municipal, la modificació de l’ordenança 
fiscal número 16, relativa a quioscos i paradetes de 
fires i mercats ambulants per facilitar l’autoliquidació 

de taxes als interessats, i la revocació de liquidacions 
d’unes plusvàlues.

Aproven eL pLA de Mesures AntifrAu
També va prosperar, amb els vots a favor d’Alternativa 
Altafulla (AA), Junts, Ara i el regidor no adscrit Xavier 
Rofas, mentre que l’EINA i el PSC hi van votar en con-
tra, el Pla de Mesures Antifrau. El regidor d’Hisenda, 
Francesc Farré, va concretar que es tracta d’un do-
cument que han de posseir totes les administracions 
locals. Un redactat que va definir com a “complex, 
extens i detallat”, amb fins i tot sis annexos. Farré va 
descriure que el pla és “molt estricte, sobretot pensant 
en els fons europeus Next Generation que es tramiten 
ara”. Uns arguments que no van convèncer l’EINA, que 
va etzibar que l’actual equip de govern signa contrac-
tes a dit i que, per tant, “es tracta d’un brindis al sol”.

unAniMitAt per A què AntòniA coscojueLA 
sigui distingidA peL conseLL coMArcAL
El Ple de la Corporació Municipal va aprovar per 
unanimitat la proposta per a què la veïna Antònia 
Coscojuela sigui la candidata de la 8a convocatòria 
de la concessió de distincions de mèrits als Serveis 
Distingits del Consell Comarcal del Tarragonès (CCT) 
per l’Ajuntament d’Altafulla. Coscojuela és conegu-
da per la seva implicació en la vida associativa i cul-
tural de la vila, i especialment, per ser una de les 
fundadores de l’actual Escola de Música d’Altafulla. 
També es va aprovar per unanimitat una moció de 
Junts, que reclamava el traspàs del servei de roda-
lies i mitja distància a la Generalitat, i una Declaració 
Institucional en favor i defensa de les dones irania-
nes que va llegir la regidora de Polítiques de Gènere, 
Marisa Méndez-Vigo. • 

 Breus
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Brises del Mar estrena les noves instal·lacions del parc infantil

Els nous elements del parc infantil de la urbanitza-
ció de Brises del Mar ja funcionen a ple rendiment. 
Un nou carrusel amb tres seients com els dels ar-

rossegaments de les pistes d’esquí o de les tirolines, és 
l’estrella del parc. Amb aquest, dos llits elàstics també 
de nova instal·lació i un recorregut per una estructu-
ra que permet fer equilibris als més petits. Elements, 
aquests, que són la singularitat del parc de Brises, 
tal i com va remarcar l’alcaldessa d’Altafulla, Montse 
Castellarnau, en la inauguració de l’espai. Per la seva 
banda, la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, 
va destacar la inversió realitzada que completa l’espai 
social, amb la pista esportiva i el local del veïnat i que 

en total suma uns 30.000 euros, amb els elements re-
novats i la jardineria.

Des del govern municipal es valora positivament la 
intervenció feta, amb les aportacions dels mateixos veïns 
i veïnes del barri, i sobretot, dels seus principals usuaris, 
els infants. Així mateix, posen en valor el fet que aques-
ta és una de les primeres intervencions previstes en 
aquests mesos que resten de mandat i que “demostren 
l’interès de l’actual govern en Brises, que sempre s’han 
sentit una mica deixats de la mà de Déu”, va sentenciar 
Montse Castellarnau. Tant l’alcaldessa com la regidora 
asseguren que la resta d’intervencions pendents al barri 
avancen a bon ritme, com la canonada que farà arribar 

aigua del CAT al barri, i que ben aviat hi hauran novetats 
quant a la renovació de l’enllumenat públic i de la roton-
da d’accés a la urbanització. / Foto: Ajuntament •

En només tres jornades efec-
tives de feina, tret d’aquells 

dies en què va ploure i no va 
poder treballar, l’artista Ori-
on Leim va finalitzar una nova 
obra artística que nodreix no-
vament la vila d’Altafulla amb 
una nova peça d’art. Es trac-
ta de la tanca que delimita la 
zona d’espectacles quan s’hi 
celebra algun esdeveniment a 
la plaça de l’Església en el que 
cal controlar l’aforament. Amb 
la pintura s’ha buscat embe-
llir una tanca que representava un impacte visual excessiu, cada cop que s’havia 
d’usar. Així, la pintura que ara la cobreix representa el dibuix d’aquells elements de 
la plaça que en realitat no veiem perquè aquesta barrera ens els tapa. Visualment, 
és gairebé com si veiessis la plaça sencera, com va subratllar l’alcaldessa Montse 
Castellarnau.

L’alcaldessa es va mostrar satisfeta de poder comptar amb aquesta es-
tructura ara amb estètica renovada, que recordem està feta de plaques me-
tàl·liques que es posen i es treuen així que és necessari, principalment quan 
s’esdevenen els festivals d’estiu com l’Altacústic o el FIM. orion Leim o el que 
és el mateix Isaac Muñoz, compta amb diverses obres distribuïdes arreu del 
terme municipal d’Altafulla. La seva última creació al municipi va ser el mural 
de L’Escola La Portalada, en el que va intervenir l’alumnat del centre. La tanca 
pintada com un engany visual, ja es pot veure a l’entrada de la plaça, i es va 
estrenar el passat 30 de setembre amb el 6è Festival Di(vi)nes, lletres, música 
i vi. / Foto: A.J. • 

 La plaça de l’església estrena un nou tancament 
    amb pintura mural per als espectacles

tres agents més completen 
l’estabilització de la plantilla de la 

policia Local

Una dona i dos homes agents 
de la Policia Local d’Altafulla 

han completat la seva formació 
oficial a l’Acadèmia de l’Institut 
de Seguretat Pública de Mollet 
del Vallès. Allí s’hi van citar cita el 
passat 16 de setembre els 969 
agents, tant de policies locals com 
de Mossos d’Esquadra, que en-
guany han superat el curs que els 
acredita. Es dona la circumstància 
que la promoció del 2022, la que 
suma 35, ha estat la que més dones ha tingut a les seves aules, més d’un 30% del 
total. Una xifra encara molt desigual respecte al nombre d’homes, però que mostra 
una tendència positiva en aquest sentit, com va remarcar l’alcaldessa d’Altafulla, 
Montse Castellarnau, que va acompanyar els agents en la seva graduació, juntament 
amb el sergent Jordi Gil.

Els tres agents de la Policia Local ja estaven treballant al cos de manera interina i 
ara en passaran a formar part de manera estable. Es tracta d’una nova passa en la 
regularització de la plantilla policial que, amb les incorporacions del passat mes 
d’agost, es cobreix completament pel que fa a les places existents actualment. Mont-
se Castellarnau va explicar que aquestes incorporacions han permès que es millori 
la presència de la policia Local al carrer i la sensació de seguretat i de proximitat 
cap a la ciutadania. En la promoció del curs de policies d’enguany hi ha pres part un 
total de 1.063 agents d’arreu de Catalunya i l’han superat un 91% dels alumnes. La 
mitjana d’edat de la promoció ha estat de 31 anys i pel que fa als estudis que tenen, 
destaquen els 252 agents amb un grau universitari, els 233 amb un cicle formatiu i 
els 156 amb batxillerat. / Foto: Ajuntament •
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Aproven la renovació de l’enllumenat públic de Brises

La darrera Junta de Govern Lo-
cal de l’Ajuntament d’Altafulla va 
aprovar el projecte de renovació 

de l’enllumenat públic de la urbanització 
de Brises del Mar, redactat pel despatx 
d’Enginyeria i Arquitectura SET dirigit 
per l’enginyer industrial Rafael Cabré. 
Aquest projecte contempla un pressu-
post d’execució de 498.948,72 euros 
amb IVA inclòs.

Es tracta també d’una de les reivin-
dicacions més demandades pel veïnat 
de Brises ja que actualment, tot i alguna 
millora que s’ha fet en aquests darrers 
anys per part de la Brigada, compta amb 

un enllumenat públic antic i obsolet que 
queda fora dels paràmetres legals d’efi-
ciència energètica.

Les obres consistiran en substituir 
tots els 151 punts de llum existents 
de la xarxa pública per nous fanals de 
quatre metres d’alçada amb lluminària 
de Carandini o similar i dotats amb làm-
pades de tecnologia Led de 33 W a 
3000 K. Aquesta tecnologia proporcio-
na un estalvi econòmic evident, ja que 
consumeix fins a un 85% menys que la 
il·luminació tradicional. Els llums LED 
ofereixen entre 35.000 i 50.000 hores de 
funcionament, que contrasten amb les 

1.000 hores de les bombetes incandes-
cents. I com que duren molt més, s’es-
talvia en l’adquisició de recanvis i en la 
mà d’obra per substituir-los. 

Com a conseqüència de la direccio-
nalitat dels seus dispositius, la llum que 
emeten no s’escampa en totes direc-
cions. Això fa que la seva exposició al 
cel sigui molt menor; al mateix temps, 
l’absència de mercuri i tungstè fan del 
LED un producte més segur i menys 
contaminant. A més, els llums led no 
emeten radiació infraroja ni ultraviolada. 
I en ser més eficients produeixen menys 
CO2. O sigui, que fer servir leds també 

representa un benefici evident per a la 
preservació del medi ambient.

La instal·lació elèctrica per a l’enllu-
menat serà totalment subterrània per 
la qual cosa s’hauran de realitzar rases 
i canalitzacions, i la posada en servei i 
desconnexió de la xarxa és farà mitjan-
çant el rellotge astronòmic. La durada 
prevista de les obres s’estima en tres 
mesos. Tal com ha avançat la regido-
ra de Via Pública, Marisa Méndez-Vigo, 
el proper pas per a què esdevingui una 
realitat  serà la licitació del contracte de 
les obres, que podria començar en les 
properes setmanes. •

Detall del tipus de fanal que s’instal·larà i les obres que es faran en el paviment
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posada en escena espectacular en la nova etapa de la violeta

Joc de llums i posada en escena 
espectacular per encetar la nova 
etapa del casal auditori de la Vio-

leta, després de tres anys de romandre 
tancada. El passat 1 d’octubre, Maria 
Arnal i Marcel Bagés hi van portar la gira 
del seu àlbum Clamor davant de més de 
240 persones que van omplir la sala i es 
van mostrar entregades a gaudir de la 
primera proposta de la cartellera alta-
fullenca.

A banda del plat fort amb què s’ha ini-
ciat la temporada, el cartell contempla un 
total d’onze espectacles de gèneres i dis-
ciplines diferents. Un tast ampli que busca 
fidelitzar públic per convertir l’espai 
en un aparador cultural al Baix Gaià.

Entre les propostes programades fins 
al mes de desembre destaquen noms 
com el de José Corbacho amb el seu 
espectacle ‘Ante todo mucha calma’, o 
la música de Joan Miquel Oliver. També 
hi trobem teatre amb la comèdia Ovelles 

de Carmen Marfà i Yago Alonso, i un pre-
mi Butaca l’any 2015:  ‘El llarg dinar de 
Nadal’, amb Bruna Cusí.

El piano de Carles Cases i el blues 
d’Agustí Mas completaran l’oferta mu-

sical d’una cartellera que també tindrà 
espai per a formacions del territori. Hi 
actuarà l’actor altafullenc Joan Maria Vi-
dal, amb l’obra ‘Trampes de zorros’; la 
coral Santa Rosalia de Torredembarra 

i també l’Escola de Música d’Altafulla, 
amb el concert de Nadal. Les entrades 
es poden adquirir al portal web de l’Ajun-
tament i a: 
https://lavioleta.sacatuentrada.es/ca. •

Concert de Maria Arnal i Marcel Bagés el passat 1 d’octubre. / Foto: Ajuntament

L’espectacle ‘Viaggio in Italia’, de la Coral Santa Rosalia de Torredembarra que tindrà lloc el pròxim 13 de novembre a la Violeta, té una entrada de 10 €, no de 20 €, com 
es publicava erròniament en la pàgina 8 d’aquesta publicació en l’anterior edició 237 de setembre. • 

 fe d’errAdes
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La coral santa rosalia, una de les apostes km 0

En el cap de setmana més fort de la Festa Major 
de Sant Martí aterraran a Altafulla uns viatgers 
de Torredembarra, la Coral Santa Rosalia. La 

formació serà l’encarregada de posar la nota del 
Baix Gaià en la nova programació de la Violeta grà-
cies a una proposta fresca, que es desmarca de 
la imatge que habitualment associem al concepte 
de coral. 

Es tracta d’una posada en escena que combina 
el cant coral, la música i el teatre, i que aporta més 
dinamisme a la representació global. Un format fresc 
que, com explica el codirector de la Coral Santa Rosa-
lia, Jordi Boltà, agrada tant als intèrprets com al públic. 
Sota el títol ‘viaggio in italia’, l’entitat torrenca ens 
proposa un viatge històric i també físic a la Itàlia dels 
anys 50, concretament a la localitat de Pésaro. Allà, a 
la plaça del Poble s’hi succeeix la narració que es lli-
ga amb composicions de Rossini, fill d’aquesta ciutat, i 
també de Mozart i Donizetti. 

El pes de la interpretació recau en més d’una tren-
tena de cantaires de la coral a més de comptar amb 
l’actuació destacada de tanit Bono com a mezzo-
soprano i de carles prat com a tenor, a més de 
l’actor altafullenc, joan Maria vidal. La coral aterrarà 
a Altafulla en aquest viatge el pròxim dia 13 de novem-

bre a les 18h i ho farà en el nou escenari de la Violeta, 
un espai on la coral es mostren orgullosos de poder-hi 
actuar i que qualifiquen d’excel·lent després de la refor-
ma realitzada.

El mateix Boltà i la codirectora de la Coral Santa Ro-

salia, Natàlia Casasús, dirigiran aquesta obra per a la que 
ja es poden adquirir les entrades a través de la pàgina 
web https://lavioleta.sacatuentrada.es/ca, on es pot 
accedir també a través de la pàgina web de l’Ajuntament 
d’Altafulla. El preu de l’entrada és de 10 euros. •

La Biblioteca d’Altafulla ha acabat la 
temporada Bibliomar aquest estiu. 

Com en els anys anteriors, la Bibliomar 
ha ampliat l’oferta de la biblioteca apro-
pant la lectura a la platja i al barri marí-
tim. Ha estat una ‘temporada magnífica’ 
on l’agenda d’activitats ha tornat a es-
tar plena de propostes interessants per 
gaudir de la cultura i la creativitat. S’ha 
comptat amb contacontes, tallers, pre-
sentacions, manualitats, tardes de jocs 
de taula, i un espai fantàstic on poder 
llegir, descobrir contes i emportar-se lli-
bres en préstec. Els contacontes de la 
Pepi Miró i el Luca Sanminiatelli van ser 
un gran èxit de públic. 

Quant a les xifres, un total de 1.408 
persones han visitat la Bibliomar durant 
els mesos de juliol i agost; s’han ofert 
20 activitats i els lectors i les lectores 
han utilitzat el servei de préstec amb 
un total de 308 documents. Des de la 
Biblioteca agraeixen a tothom que hi 
ha col·laborat, com talleristes i con-
tacontes, fent de la Bibliomar un lloc 
especial, així com a tots els usuaris i 
les usuàries que ‘ens han acompanyat’. 
Amb l’arribada de la tardor la Bibli-
omar s’ubicarà al costat del punt 
d’informació juvenil amb l’objectiu 
d’oferir un punt de lectura amb servei 
de préstec al centre de la vila, ampliant 
així l’oferta de la Biblioteca.

eL nou cLuB de LecturA per 
ALs infAnts
La Biblioteca d’Altafulla ha iniciat un nou 
club de lectura per a infants  aquest mes 
d’octubre. Va adreçat a infants de 8 i 9 
anys, i es realitzarà un dimarts al mes 
de 17 a 18 hores on els nens i les nenes 
entren sols a l’aula. La primera sessió 
serà dimarts 25 d’octubre a les 17 ho-
res (en aquesta han d’anar acompanyats 
d’una persona adulta) on s’explicarà el 
seu funcionament. Per participar-hi, cal 
inscripció prèvia al telèfon 608 58 95 
30. Cal recordar que l’horari d’hivern de 
la Biblioteca és de dilluns a dijous de 10 
a 14 hores, i dimarts, dimecres i dijous de 
16 a 19 hores. • 

 Més de 1.400 persones gaudeixen de la Bibliomar, que torna al costat del PIJ

el club de novel·la negra d’Altafulla celebra el 10è aniversari

Ja fa deu anys que Altafulla compta amb un Club de Lectura de Novel·la Negra, 
vinculat a la Biblioteca Municipal, consolidat i amb lectors i lectores fidels que 

mensualment es reuneixen per debatre sobre una obra del gènere i intercanviar punts 
de vista. És una trajectòria extensa per a una agrupació d’aquestes característiques i 
és per això que han decidit posar-ho en valor. I ho faran coincidint amb la Festa Major 
de Sant Martí i amb diverses activitats com la tertúlia que anualment fan amb un autor 
de prestigi reconegut i enguany, a més, amb una taula rodona amb els clubs de 
lectura de novel·la negra de tarragona, amb Margarida Aritzeta al capdavant, 
i el de Reus. Aquesta taula rodona tindrà lloc el pròxim 4 de novembre, com ha 
confirmat la coordinadora del club d’Altafulla, Concha Núñez.

Més enllà d’aquestes activitats, el club ha donat també preeminència a aquest 
aniversari contactant amb un il·lustrador professional que s’ha encarregat de disse-
nyar el cartell que anuncia la seva trobada anual que enguany està previst fer amb 
l’autora Arantza portabales, qui presentarà el seu llibre ‘La vida secreta de Úrsula 
Bas’. El cartell és obra d’Albert Asensio, autor també del cartell de les festes de la 
Misericòrdia de Reus i també il·lustrador en premsa. El mateix Asensio i la coordina-
dora del club van fer entrega del cartell al fins llavors regidor de Cultura, Hèctor López 
Bofill. Més enllà de la celebració al club, com és habitual mantenen les seves cites 
amb diverses activitats relacionades amb la novel·la negra, com per exemple la visita 
al certamen ‘BCN Negra’, entre altres. •
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treballar pel poble
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA

Se suposa que els representants de la 
ciutadania som al consistori per treba-
llar pel poble, per resoldre els proble-
mes de la gent, per crear un marc de 
prosperitat i de benestar. És el que com 
a regidor de cultura, ensenyament i es-

ports he provat de fer en els poc més de tres mesos que 
ha durat el meu mandat que ha inclòs alguns avenços no-
toris: la reo-bertura de la Violeta, l’avenç en la recuperació 
de l’Escola d’Adults o el nou impuls que han tingut activi-
tats com l’Art al Carrer, l’Altafujazz o la Triatló. Amb tot, de 
forma increïble i delirant els grups de l’Eina, PSC i el regi-
dor no adscrit, conscients que ja es troben en un cicle 

decadent, s’han unit en l’animadversió, l’enveja i el ressen-
timent cap a la meva persona i han decidit reprovar-me per 
les meves opinions polítiques sobre el vel islàmic. 

Mentre votàvem una declaració a favor de la revolu-
ció feminista a l’Iran en la qual les dones es treuen el vel 
a mi em censuraven que critiqués el vel com a símbol 
d’opressió. El món al revés. La qüestió és que, precisa-
ment a causa del meu compromís amb les necessitats de 
la ciutadania, no estava ni estic disposat a tolerar aquestes 
ximpleries i aquestes baralles de pati de col·legi que crec 
que Altafulla no es mereix i per això he presentat la meva 
dimissió com a regidor de l’equip de govern. Recordo que 
un coalcal-de va ser reprovat pel ple i no va presentar la 

seva dimissió. Jo, per contra, em considero una persona 
amb una mínima dignitat i això m’ha obligat a retirar-me 
almenys fins que no torni a comptar amb el suport de la 
majoria del consistori. 

Continuaré, però, treballant de valent, tot perfilant un 
projecte amb les meves idees sobre l’Altafulla que generi 
riquesa, cultura i justícia social, per a la qual cosa em re-
uniré amb tots els actors de la vila, escoltaré tothom, de 
manera que, finalment, serà el sobirà que decidirà als pro-
pers comicis de maig de 2023 si opta per la degradació 
institucional i la batalleta personal o si prefereix un projecte 
sòlid, rigorós, ambiciós, el projecte de Junts, que torni a 
Altafulla l’orgull de ser un gran poble. •

els grups majoritaris a Altafulla no mantenen governs
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Ni Eina, amb 5 regidors i el 32% dels 
vots; ni AA, amb 4 regidors i el 24% dels 
vots, s’han sortit en constituir un Go-
vern fort, que s’entengués per dins, que 
durés. El PSC, amb Eina, primer vam 

governar i després, donada la seva força democràtica al 
Ple, ens vam comprometre a pactar pressupostos i no 
apuntar-nos a cap moció de censura que retornaria al Go-
vern els perdedors que no vam pair els resultats i vam cre-
ar al Ple el pitjor clima possible. La moció de censura va 
arribar. L’excusa, l’incident a Vora-mar el dia de sant Jordi 
a la tarda; reparat al cap d’una setmana quan van tornar a 

obrir. La petita tragèdia fou aprofitava pels grups ressentits 
pels resultats, per les relacions passades amb Eina, atiats 
per l’oligarquia de comerciants de Botigues de Mar; amb 
motius per estar alarmada pel pla de platges de la regidora 
Muntades. Que també causà la meva sortida perquè em 
xafava via pública i mobilitat.

El PSC, insisteixo, vam intentar garantir l’estabilitat del 
Govern d’Eina: com a socis imprescindibles, sempre dis-
posats als diàleg i els acords. No podem dir el mateix dels 
altres grups petits que van permetre la moció de censu-
ra i el nou Govern. El regidor no adscrit s’ha despenjat 
aquest setembre, cinc mesos després; la regidora d’Ara 

ha fet tots els papers de l’auca: dins el govern; dins el bloc 
d’oposició obstructiva; dins la moció de censura però sen-
se integrar-se al Govern i amb votacions erràtiques. Ara, el 
regidor de Junts surt del Govern, no tant per la reprovació 
com pel reconeixement per part d’AA de la nul·la influència 
ideològica, dins el nou Govern, del professor de la UPF.

Com a responsabilitat immediata, el Ple hem d’aprovar 
l’expedient de modificació de crèdit que seleccioni el pa-
gament d’hores extres (40 mil e.), la intervenció a la piscina 
que perd tanta aigua i factures pendents. Per comoditat 
de la intervenció no podem aprovar modificacions calaix 
de sastre de 500 mil i 254 mil e. •

Alternativa garanteix la governabilitat 
Montse Castellarnau Vicente # Alternativa Altafulla - En Comú Guanyem

Els 4 membres del grup municipal d’AA 
són les cares visibles d’un govern amb 
voluntat ferma per complir el compro-
mís adquirit amb les altres 3 formaci-
ons, el passat 10 de maig, de dur a ter-
me una millor gestió del consistori, amb 

més rigor, proximitat, empatia i una experiència de més de 
8 anys treballant per sanejar l’ajuntament i millorant serveis 
per a una ciutadania que es senti orgullosa en una Altafulla 
de tots i totes. Aquest govern continuarà treballant per a 
fer front a totes les dificultats que es presentin, fins i tot 
amb les maniobres de dubtosa ètica política de grups que, 
instal·lats en el fang de la revenja, s’esforcen en bloque-

jar el govern reprovant un regidor pel “delicte” d’opinar a 
les xarxes. Un bloqueig que també ha aconseguit que no 
es puguin pagar hores extres dels treballadors ni factures 
pendents.

A Alternativa, l’únic fang i aigua que ens ha preocupat 
són els de la forta tempesta del 23 de setembre que va 
inundar Altafulla provocant molts danys materials. Ens re-
conforta la resposta del voluntariat que, sense importar el 
color polític va treballar desinteressadament per a treure 
aigua de la Portalada i de la llar Hort de Pau, fent possible 
que obrissin l’endemà. El poliesportiu, el camp de fut-
bol, carrers, garatges, habitatges o produccions agràries 
van patir els efectes d’una climatologia cada vegada més 

dura, tant amb les tempestes a la platja com en aquests 
aiguats. Des del govern municipal es poden fer moltes 
coses: obrir la Violeta, tenir uns carrers més nets, millorar 
la recollida de la brossa, cuidar la gent gran, dignificar 
nuclis com Brises i treballar per recuperar i salvaguardar 
la platja. 

Fa uns anys ens vam trobar amb una situació semblant 
i vam sortir endavant. Per respecte a la gent seguirem do-
nant el millor de nosaltres amb encerts i errors, intentant 
fer el millor per a tothom. Tenim molta feina, però en primer 
lloc, cal estar al carrer i escoltar a la gent, no només a una 
part i el que no farem és entrar en una lluita de “egos” i 
acusacions que Altafulla no es mereix. •

cal triar, prioritats o necessitats
Àlex Cañas Torres # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

Aquests darrers dies hem patit una al-
tra desgràcia climàtica a causa de les 
pluges. Són moltes afectacions que ha 
patit Altafulla i la seva ciutadania, que 
esperem a poc a poc vagi restablint la 
normalitat. Hem deixat enrere setem-

bre, que ve marcat per l’inici dels cursos escolars, entre 
altres i la Festa Major Petita, bastant pobra, per cert. Oc-
tubre dona el tret de sortida a l’oferta cultural del casal La 
Violeta, tot i que està inaugurada des de juliol, amb una 
programació on hem trobat a faltar els descomptes i 
abonaments. Aquests haurien ajudat a fer accessible 
l’oferta cultural per tothom. 

Tot i que els preus establerts pel govern ja han entrat en 
vigor, des de l’EINA hem fet arribar una proposta amb la qual 
esperem que Alternativa, que ha tingut temps des de maig 
per fer una proposta pròpia, reflexioni i apliqui descomptes 
com més aviat millor. Creiem que aquests descomptes seri-
en una millora de cara a buscar la màxima participació de la 
ciutadania i que pren com a referència el que ja es fa en al-
tres espais culturals de la zona. D’altra banda, hem presen-
tat una petició de Ple extraordinari, juntament amb el PSC 
amb tres temes: instar l’actual govern a continuar la feina 
per fer de La Violeta un equipament polivalent, que continuïn 
amb el projecte iniciat de la futura residència per la gent gran 
i resoldre el punt sobre les hores extres dels treballadors. 

A l’últim Ple, ens volien responsabilitzar d’aquest últim 
punt. Des de la moció de censura no han necessitat el 
nostre suport per tenir majories, de fet sovint no tenim la 
informació amb suficient temps, però igualment es tira tot 
endavant amb el xec en blanc dels seus socis… que alguns 
ja han saltat del govern. Els canvis constants de valors en 
les modificacions de crèdit denota la falta d’una línia clara 
a seguir i el pitjor, han “gastat” uns diners sense tenir-los, 
essent crec, una irresponsabilitat que ha portat a no poder 
pagar les hores. Per altra banda, sembla a ser que hi ha cert 
bloqueig a continuar els projectes engegats per nosaltres, 
entre ells la millora de les places Vents i Martí Royo. Segui-
rem treballant des de l’oposició per una Altafulla millor. •
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Altafulla no es mereix aquest espectacle
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

Quina llàstima quan el ple municipal 
es converteix en una discussió de te-
mes personals. Ja fa temps que pen-
so que el ple del nostre poble s’havia 
convertit en un partit de tenis, on 
certs actors no tenim ni tan sols veu 

d’àrbitre, però en el darrer ple del mes de setembre, en 
el que realment s’ha convertit, és en un ring de boxa de 
temes personals.

Entenc perfectament que els nostres veïns tinguin una 
desafecció cap a la política en general, però tenia l’espe-
rança que, al menys, guardessin un mica de respecte a la 
política municipal, però amb l’espectacle que s’està do-
nant al nostre plenari em demostren que no és així, i em 
fa vergonya. Dies com el del darrer ple fan que les poques 
persones que tenen ganes a fer coses pel municipi les per-
din, ja que tot això es centra en batalles que poc tenen a 
veure amb la governabilitat del poble.

En les darreres hores del ple del passat dia 26, el grup 
Ara Altafulla va posar sobre la taula totes les possibilitats 
vers a seguir o no seguir, sobre com enfrontar o no el maig 
del 2023 en que concorreran les eleccions municipals. 
Però, el que realment s’ha posat sobre de la taula, és el 
compromís que vam adquirir, al maig del 2019, en repre-
sentar al vilatans i vilatanes d’Altafulla i poder vetllar pels 
seus interessos. •

sobre la reprovació del regidor de junts
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

La situació al Ple, és plena de línies 
vermelles, creuades entre gairebé tots 
els grups municipals, fi ns a cert punt 
forma part dels posicionaments, dels 
models de poble, de les actituds i de 
les lícites aspiracions. Certament la si-

tuació estructural de la platja i el model d’explotació de la 
Violeta, han acabat de difi cultar l’harmonia i tot plegat 
s’ha convertit en una “guerra de model”. Les qüestions 

de país, envers a les aspiracions de nacionals, també han 
agreujat les patologies i difi culten la conciliació entre al-
guns grups, les capacitats de pacte i de progrés, en favor 
d’Altafulla.

El que no sembla raonable, és la falta de respecte insti-
tucional envers grups municipals i membres del Ple, els in-
sults o els menyspreus, per motius polítics, que han afectat 
a varis grups del Ple. Les opinions personals efectivament 
que són un dret, però, ha d’haver uns límits i un respecte. 

Les extravagàncies, la prepotència, les sortides de to, la fri-
volitat i els aires de superioritat, no agraden a ningú.

També em sap greu la falta d’empatia d’alguns, envers 
d’aquests fets reprovables, en aquests cas per la majoria del 
Ple, quan també en un altre moment han pogut patir algun 
greuge. Finalment, després de la reprovació, va haver un 
abandonament del govern. Tot plegat una irresponsabilitat. 
Altafulla perd. Potser una nova línia vermella futura. Ja es veu-
rà. Els mandats haurien de ser més profi tosos per Altafulla. •

Agraïment a la ciutadania

El passat dimarts 27 de setembre estava jo passejant el meu gosset (el mateix que 
una regidora de l’oposició va acusar-me, sense ser veritat, d’haver fet entrar l’animal 
a la Violeta). Anava amb els meus fi lls pel carrer Escoles quan em va sonar el mòbil. 
En treure el telèfon de la butxaca la cartera em va caure a terra sense adonar-me’n. 
Vaig seguir per comprar en una botiga del Cantó de la Vila. Quan vaig posar la mà a 
la butxaca, em vaig quedar blanc en comprovar que no portava la cartera.  Estava 
convençut que la duia i que no me l’havien pres sinó que m’havia caigut. Vaig desfer 
les meves passes corrents mirant pels racons. No vaig trobar res i en arribar a casa, 

em sona el mòbil. Era una trucada de la Policia Local. Ràpidament, vaig contestar 
«Teniu la cartera?» No havien passat ni 10 minuts que l’havia perdut a la via públi-
ca. Un senyor la va trobar i la va portar a la policia i aquesta em va telefonar. Estic 
molt orgullós de viure a Altafulla amb molta gent de bon cor  i amb una policia que 
ha demostrat la seva efi càcia. Per això vull agrair aquest ciutadà anònim que em 
reconforta per seguir confi ant en la majoria de la humanitat.

FRANCESC FARRÉ CAMPS

 fòrum

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

WWW.GRANCLAUSTRE.COM
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BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS
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Ple en el 6è Festival Di(vi)nes de la mà de la rapsoda local Joana Badia i la cantau-
tora Lia Sampai. / Foto: E.V.

Foto de família amb els guanyadors i guanyadores de la 18a Baixada de Trastos dels Dia-
bles d’Altafulla. / Foto: Ajuntament

Una seixantena de corredors i corredores en la 24a Pujada a l’Ermita - Memorial 
Rabassa dels Atletes d’Altafulla. / Foto: M.P.

L’Ajuntament d’Altafulla va tornar a liderar el rànquing de municipis que més participació 
va aportar a la Cursa de Transports de la Setmana Europea de la Mobilitat 2022 amb la 

col·laboració de la Penya Ciclista. / Foto: Ajuntament
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Reconeixement al Caporal Juan Arjona, 
de la Policia Local d’Altafulla, en la festa 
patronal de la Policia Local de Torredem-
barra. / Foto: Ajuntament 

‘Passejada crítica! Amb mirada escolar’ en la Setmana Europea 
de la Mobilitat 2022 organitzada per l’Ajuntament i l’Escamot Co-

operativa. / Foto: A.J.

Imatge conjunta dels caps de colla dels Bastoners, els Diables 
Petits i els Gegants i Nans d’Altafulla abans d’iniciar la cercavila. / 

Foto: E.V.

Els Castellers d’Altafulla van descarregar la primera clàssica de 7 
de la temporada en un gran Concur7 a Torredembarra pels liles. / 
Foto: Concurs de Castells

El correfoc dels Diables van tancar oficialment la Petita 
en una actuació espectacular pels carrers de la Vila Clo-
sa amb el tradicional pilar a la plaça del Pou i amb una 

bateria de coets final. / Foto: A.J.

Èxit de públic en el I Festival Faustina de Micro-
teatre que va exhaurir les entrades ofertades. /                     

Foto: Ajuntament



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 sººAlut
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 6:49 7:01 7:35
7:24 7:57 7:44 8:21
8:15 8:48 8:10 8:48
8:55 9:30 9:03 9:41
9:37 10:13 9:43 10:21
10:15 10:51 10:27 11:07
10:59 11:33 11:05 11:45
11:40 12:14 11:47 12:27
12:15 12:51 12:31 13:11
12:55 13:31 13:08 13:47
13:35 14:11 13:45 14:22
14:14 14:51 14:24 14:59
14:56 15:33 15:04 15:39
15:38 16:14 15:46 16:23
16:18 16:54 16:28 17:07
16:59 17:35 17:07 17:47
17:40 18:17 17:49 18:27
18:14 18:51 18:29 19:08
18:54 19:31 19:04 19:44
19:35 20:11 19:44 20:23
20:15 20:50 20:24 21:02
20:55 21:30 21:05 21:38
21:35 22:07 21:45 22:16

D
is

sa
bt

es

7:25 7:58 8:08 8:41
9:16 9:54 10:04 10:41
10:52 11:33 11:43 12:24
12:20 12:56 13:07 13:49
14:01 14:37 14:47 15:22
15:34 16:10 16:20 16:56
17:08 17:44 17:54 18:33
19:11 19:48 19:58 20:40
20:50 21:27 21:36 22:12
22:20 22:56

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:26 7:59 8:09 8:42

9:17 9:57 10:08 10:42
10:55 11:36 11:49 12:23
12:28 13:04 13:17 13:51
14:04 14:40 14:52 15:26
15:39 16:15 16:27 17:01
17:12 17:48 18:00 18:34
19:10 19:46 19:57 20:31
20:42 21:18 21:30 22:03
22:13 22:49

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’AltAfullA / serVeI metereolòGIc De cAtAlunYA / hort De lA sínIA (tamarit) Dades del mes de seteMBre

temperatura màxima 31,2 °c dia 13 mitjana mensual temp. màx. 28,3 °c obserVADors: joan Vives, lluís brullas, jordi cuscó 
josep muntades i josep maria Aules temperatura mínima 11,2 °c dia 28 mitjana mensual temp. mín. 18 °c

Pluja màxima 160 mm dia 23 total pluja recollida 188,7 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 6:23 6:40 6:50 7:11 7:15
7:05 7:10 7:30 7:35 7:56 8:00
7:20 7:25 7:50 8:30 8:51 8:55
7:40 7:45 8:05 9:10 9:31 9:40
7:55 8:00 8:20 9:45 10:06 10:10
8:20 8:25 8:50 10:10 10:36 10:40
8:40 8:45 9:05 11:05 11:33 11:35
9:00 9:05 9:25 11:45 12:06 12:10
9:15 9:20 9:40 12:20 12:41 12:45
9:45 9:50 10:10 12:45 13:06 13:10
10:15 10:20 10:40 13:15 13:36 13:40
10:45 10:50 11:10 13:45 14:06 14:10
11:15 11:20 11:40 14:10 14:31 14:35
12:15 12:20 12:40 14:20 14:41 14:45
12:40 12:45 13:05 14:45 15:06 15:10
13:10 13:15 13:36 15:10 15:31 15:35
13:40 13:45 14:05 15:15 15:41 15:45
14:15 14:20 14:40 16:15 16:41 16:45
15:15 15:20 15:40 17:25 17:46 17:50
16:20 16:25 16:45 18:15 18:36 18:40
16:45 16:50 17:10 18:45 19:06 19:10
17:15 17:20 17:40 19:15 19:36 19:40
18:20 18:25 18:45 19:45 20:06 20:10
19:15 19:20 19:45 20:15 20:36 20:40
20:15 20:20 20:40 21:10 21:36 21:40
21:45 21:50 22:10 22:25 22:46 22:50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:25 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:55 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:05 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:55 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:25 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:25 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:10 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:10 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:25 21:30
20:55 20:58 21:22 21:35 22:00 22:05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:55 8:58 9:22 10:00 10:25 10:30
10:30 10:33 10:57 11:30 11:55 12:00
12:00 12:03 12:27 13:00 13:25 13:30
16:10 16:13 16:37 16:50 17:15 17:20
17:20 17:23 17:47 18:00 18:25 18:30
18:45 18:48 19:12 19:30 19:55 20:00
20:15 20:18 20:42 21:00 21:25 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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Un grup de 400 professionals d’una reconeguda consultoria 
condiciona la finca canyadell

L’espai natural de la Finca Canyadell, propietat 
municipal i custodiat pel GEPEC-EdC, va comp-
tar el passat 6 d’octubre amb la col·laboració 

desinteressada de la consultoria Deloitte que hi va 
aportar 400 treballadors i treballadores en el marc de 
la seva vessant de responsabilitat social per a què en 
una tarda desenvolupessin una tasca exprés de condi-
cionament.

Juntament amb el voluntariat amb què compta la 
finca i de l’entitat mediambiental, van contribuir a des-
brossar, arranjar desperfectes i condicionar el ter-
reny d’aquesta hectàrea i mitja a tocar de la platja del 
Canyadell i al límit amb el terme municipal de Torredem-
barra, tal com va explicar la responsable de gestionar el 
cos de voluntariat europeu i membre del GEPEC, Jose-
pa Vilurbina. Aquesta consultoria ja va repetir l’experi-
ència els anys 2016 i 2018. 

Actualment s’està elaborant, amb l’Ajuntament, un 
pla director de la finca del canyadell per definir 
les necessitats de l’espai i cap a on ha d’anar en un 
futur. Com s’hi ha de treballar i en què s’ha de convertir. 
Volen que sigui una finca eco-social, que sigui un espai 
el màxim de natural possible i compti amb la mínima 
intervenció humana. Es tracta, en paraules de Vilurbi-
na, d’establir un equilibri entre la natura i la pressió 
turística que envolta la finca, actualment rodejada, en 
garant part per edificacions i xalets.

Vilurbina ha anunciat també que han iniciat una 
campanya per captar voluntariat que vulgui acompa-
nyar els voluntaris europeus en la seva estada a Al-
tafulla i ha recordat que a finals d’any en vindrà una 
nova tongada d’aquests nois i noies europeus que 
s’hi estaran, com és habitual, vuit mesos. La voluntat 
del GEPEC-EdC i també del consistori és que la finca 

continuï creixent de manera natural cap a la plat-
ja i que es mantingui l’aspecte humà en àmbits com 
l’hort i el viver o l’escola de naturalistes. De moment, 
fins al 2027 hi ha un conveni europeu vigent per poder 
fer-ho. / Foto: Gepec •

Fins el passat 10 d’octubre, les associacions de fa-
mílies d’alumnes (AFA’s) dels centres, entitats es-

portives i esportistes d’Altafulla van poder sol·licitar les 
subvencions que atorguen les regidories d’Educació i 
Esports de l’Ajuntament d’Altafulla amb una suma to-
tal d’ajuts que es manté en els 30.500 euros. Aquests 
diners van destinats a les AFA’s dels centres públics 
i municipals d’educació infantil, primària i secundària, 
l’Escola de Música i llars d’infants Francesc Blanch i 
Hort de Pau d’Altafulla per als projectes d’activitats del 

curs 2022-2023 d’acord amb el Projecte Educatiu del 
Centre que tinguin com a objectiu el foment de l’ac-
tivitat educativa. En aquesta apartat, la dotació total 
pressupostària s’eleva als 9.000 euros.

Respecte a les entitats esportives, han de presen-
tar els projectes de caràcter esportiu que tinguin com 
a objectiu el foment de l’activitat física i de la pràc-
tica esportiva i la participació en competicions de 
les entitats esportives municipals corresponent a l’any 
2022. Els ajuts econòmics han de fomentar activitats 

d’interès públic o social i són atorgades per a activi-
tats, projectes i esdeveniments esportius que formin 
part del funcionament ordinari i extraordinari de les 
entitats. La dotació total pressupostària per a aquests 
és de 18.000 euros. També per tercer any consecu-
tiu, s’ha obert la convocatòria de subvencions per als 
esportistes d’Altafulla, amb caràcter individual, per 
a aquest any 2022. La dotació pressupostària per a 
aquests ajuts que atorga la regidoria d’Esports és de 
3.500 euros. •

 L’Ajuntament reparteix 30.500 euros de subvencions per a les AFA’s, entitats esportives i esportistes d’Altafulla

el cM Altafulla inicia la temporada que culminarà amb el 50è aniversari de l’entitat

Paral·lelament a l’inici del calendari de les competicions, 
el Club Marítim Altafulla enceta la nova temporada 

pel que fa a l’activitat en general. Tot, després d’un estiu 
excepcional en el qual la climatologia els ha respectat i 
la participació en els casals ha comptat amb la mateixa 
participació que l’any passat, com ha destacat el director 
tècnic Marc Collado. L’entitat acollirà una nova edició de 
l’AdipAv cup, una de les cites més importants del patí 
de vela nacional, el 15 i 16 d’octubre. Ho farà en un for-
mat més comprimit que el de la darrera edició, que es va 
desenvolupar en quatre dies. 

Una circumstància que ha de fer més atractiva la com-
petició. Serà, doncs, la primera gran regata que organitza-
ran en el present curs, i la darrera de 2022. El CM Altafulla, 

però, posa la mirada en el 2023, quan celebrarà el 50è 
aniversari. Serà aleshores quan es donaran a conèixer 
totes les activitats, propostes i competicions que prepara 
per celebrar com cal l’efemèride, i que s’afegiran a les que 
ofereix actualment. Collado ha assegurat que encara és 
aviat per avançar alguna cosa al respecte, si bé ha dit que 
en el cas de les competicions “seran regates que enca-
ra no s’han vist al club i que són d’alt nivell”.

D’altra banda, l’equip de windsurf del CM Altafulla ha 
començat amb molt bon peu la temporada al Campionat 
N2 Techno de Roses. L’entitat va sumar cinc podis amb 
Àlex Martí i Pol Nomdedeu completant el d’IQ Foil, Pau 
Serrano guanyant a Techno Plus, i Alèxia Duran fent sego-
na fèmina Sub15 (a la imatge). / Foto: CMA •

suspenen LA cursA de tArdor de L’1 de noveMBre
Els Atletes d’Altafulla han anunciat la suspensió de la Cursa de 
Tardor que s’havia de dur a terme, com és habitual, l’1 de no-
vembre. El motiu principal són les obres que l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) du a terme pel col·lector d’aigües residuals 
que va de la Riera de Gaià a la depuradora i la zona de Sant 
Antoni que, juntament amb els passats aiguats, ha deixat el 
recorregut impracticable. Així ho ha assegurat el president dels 
Atletes, Jordi Ribé, al mateix temps que ha confirmat que “no 
es pot córrer en condicions”, com a mínim, si es pretén mante-
nir l’essència d’una proposta que s’ha consolidat per un format 
i un circuit pràcticament idèntic en cada edició. Ribé ha asse-
gurat que els corredors fidels de la Cursa de Tardor repeteixen 
cada any “perquè té l’atractiu d’un entorn molt agradable”, que 
enguany és impossible oferir. De fet, l’entitat ha estudiat cir-
cuits alternatius per mantenir l’esdeveniment, “però no n’hem 
trobat cap que garanteixi el mateix”, ha sentenciat. • 

 BreusL’altafullenc joan Bargués, al Mundial de futbol per 
a amputats amb la selecció espanyola

Paral·lelament El futbolista d’Altafulla Joan Bargués 
Piñol complirà el somni de jugar la Copa del Món 

per a amputats després d’entrar en la convocatòria 
del seleccionador Mikel Balmaseda per a la cita que 
se celebrarà a Turquia del 28 de setembre al 10 
d’octubre. L’esforç i la dedicació de l’altafullenc, que 
ja ha estat subcampió de l’Eurocopa 2021, li permetrà 
consolidar-se en la Selecció Espanyola. L’equip estatal 
ha quedat enquadrada en el Grup E juntament amb 
Polònia, Uzbekistan i Tanzània. 

Espanya ja va ser una de les sorpreses arribant als 
quarts de final en el Mundial de 2018. El futbolista de 
la Unión Deportivo Sector Montserratina ha assegurat que el fet de ser subcampions d’Europa “fa que 
tinguem pes en el cartell de participants”. El partit contra Polònia es jugarà en un estadi de la Prime-
ra Divisió de Turquia. De fet, el Nef Stadium (Galatasaray), Şükrü Saraçoğlu Stadyumu (Fenerbahçe), i el 
Vodafone Park  (Besiktas) acolliran diversos partits del torneig. / Foto: Joan Bargués Piñol •




