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  El sexe de les joguines  

Segons el Consell Audiovisual de Catalunya, el 38,2% dels anun-
cis de joguines que els infants i adolescents catalans van mirar 

per televisió en la passada campanya de Nadal contenien estereo-
tips de gènere. D’aquests, un 61,8% representaven estereotips de 
gènere femení i un 38,2%, de gènere masculí. Els més comuns per 
als nens són el poder i la força, representats en cotxes o fi gures 
d’acció; i en el cas de les nenes, la cura, l’empatia i la bellesa física, 
generalment reproduïdes en nines, princeses i cuines. Aquests va-
lors contribuiran a reproduir la divisió sexual del treball, mantenir la 
visió patriarcal de la vinculació de certes habilitats tipifi cades com a 
femenines amb determinades feines i viceversa. De fet, els nens ac-
tualment interioritzen valors que estan associats amb atributs com 
el poder o l’autoritat vinculats a fi gures millor ubicades socialment 
o dins del mercat laboral. Per tant, la identitat de gènere construïda 
durant la socialització primària (infància, família i escola), més els rols 
i les expectatives d’estudis i professions en la vida adulta, acabaran 
marcant-los. Les joguines contribueixen a determinar en certa me-
sura les aspiracions que tindran els més petits en la vida adulta. Per 
tot això, és especialment important saber escollir les joguines per 
part de les mares i els pares, com remarca el sociòleg i investigador 
en gènere a la xarxa, Sergi Fàbregues, quan afi rma que és molt relle-

vant “ser conscients del món que construïm a partir del joc simbòlic 
que oferim als infants”. 

La lluita contra els estereotips és difícil i el sector de les joguines, 
entre altres, es debat entre la bona voluntat i l’aversió al risc. Segons 
Fàbregues, “trencar estereotips en les joguines ens pot apropar a 
una societat més igualitària entre homes i dones”. Per tal de fer una 
compra conscient durant aquest Nadal i allunyada d’estereotips de 
gènere, l’expert proposa un decàleg de mesures: Parlar dels este-
reotips vigents amb els fi lls; evitar visions sexistes, per exemple no 
parlar de “feines d’homes” i “feines de dones”; donar exemples de 
casos de ruptura: exposar-los casos de dones científi ques o d’ho-
mes que cuiden de la llar; utilitzar llenguatge inclusiu; comprar jo-
guines de caràcter “neutre”: bicicletes, contes, jocs de ciència, de 
taula; evitar la sobreexposició a la publicitat televisiva o de catàlegs 
de joguines, que sovint incorporen forts estereotips de gènere; fer 
un exercici de “desconstrucció” dels estereotips, pensant en nous 
usos no sexistes de les joguines que ja es tenen; llegir tota la família 
la carta als reis, refl exionar amb els més petits sobre les seves pre-
ferències a l’hora de triar joguines; adequar les joguines a l’edat de 
les criatures, i potenciar la cooperació i el treball en equip dels jocs. 
Aprofi tem l’avinentesa per desitjar-vos molt Bones Festes! •

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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L’Ajuntament d’Altafulla signarà 
aviat un conveni amb la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 

(UPC) per elaborar un estudi sobre els 
corrents marins i els onatges a la platja 
altafullenca. La mesura es va anunciar en 
l’Audiència Pública oberta a la ciutada-
nia que el consistori va celebrar el passat 
26 de novembre a la sala de plens.

Així, el projecte preveu la realització 
de diversos estudis amb una durada 
de dos o tres anys sobre els corrents 
marins i els onatges a raó de 17.000 eu-
ros cadascun. Una quantia que costejaria 
inicialment el mateix consistori a través 
d’una partida que s’incorporarà al pres-
supost del 2023. Aquests treballs, com 
va explicar la regidora de Medi Ambient, 
Marisa Méndez-Vigo, es volen iniciar ja 
aquest mes de gener i “tenen com a ob-
jectiu a la llarga la instal·lació d’un espigó” 
a la costa altafullenca.

En l’Audiència es va explicar com han 
evolucionat els contactes i les reunions 
amb responsables de Costes de l’Estat i 
de la Generalitat per encarrilar la millora i 
preservació de la platja d’Altafulla i es va 
lamentar, al mateix temps, el retard que 
pateix un estudi del Ministeri sobre 
el litoral entre Roda de Berà i Tarragona. 
Asseguren igualment que aquest estudi 
aniria encaminat a la implantació d’es-
pigons submarins o de superfície.

Mentre s’espera a la resolució tant de 
l’estudi de Costes com del projecte del 

Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de 
la UPC, el que es vol és actuar “de ma-
nera immediata” per protegir la zona 
del parc de Voramar, amb un sistema 
de tubs de sorra i vegetació que ani-
rien ensorrats davant la costa i que hau-
rien de frenar els embats de les onades. 
Una instal·lació que comptaria amb el 
vistiplau de Costes i que es vol fer cap al 
març o l’abril.

Aquesta actuació forma part del 
projecte global de Voramar i Camí de 
Ronda que també està en previsió. 
Igualment, s’ha acordat amb Costes de 
l’Estat la creació d’un reservori de sor-
ra, durant la primavera, per poder fer 
aportacions a la platja a l’estiu. A més, 
s’insisteix que aquesta sorra hauria de 
venir del Port de Torredembarra o bé 
del Vinyet. D’altra banda, s’ha anunci-
at que Costes arranjarà el passeig 
marítim al gener i que s’ha assegurat 
al consistori que “no hi ha perill d’es-
fondrament”. 

El document que es va presentar en 
l’Audiència Pública es pot consultar a la 
direcció web:
https://www.seu-e.cat/ca/web/alta-
fulla/govern-obert-i-transparencia/
participacio/processos-participa-

tius-en-tramit.

ACCions A Curt i Mitjà terMini 
• Reforçar el passeig de Botigues de 

Mar i la línia litoral de Voramar.

• Garantir aportacions de sorra du-
rant les temporades turístiques per 
a què es puguin dur a terme les ac-
tivitats d’esbarjo i de restauració a 
la platja.

ACCions A llArg terMini
• Aconseguir estructures (submarines 

o no), esculls o similars, a la zona de 
Botigues de Mar i Voramar per tal de 
facilitar l’acumulació natural de sorra. •

un estudi de la uPC marcarà el full de ruta per 
a la platja d’Altafulla
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Constitueixen la Comissió informativa especial de la gent gran

El ple ordinari que es va celebrar el 
passat 28 de novembre va acor-
dar la constitució de la Comissió 

Especial Informativa de la Gent Gran, se-
guint el dictamen del que es va aprovar 
el passat 9 de novembre en una sessió 
extraordinària. Malgrat no estar previst ini-
cialment, aquesta qüestió va entrar per 
urgència, ja que era una condició posa-
da per l’EINA per poder aprovar un altre 
punt de l’ordre del dia, com va remarcar 
l’alcaldessa, Montse Castellarnau, en la 
seva intervenció. Des de l’EINA, el regidor 
Jordi Molinera va reivindicar com a vàlida 
la “pressió” exercida per poder tramitar 
aquest punt tan aviat com fos possible. 

En línies similars s’hi va manifestar el 
regidor no adscrit, Xavier Rofas, qui va as-
segurar que hagués estat millor accelerar 
la creació de la comissió “per evitar que 
coincideixi amb altres debats importants 
com el pròxim, sobre els pressupostos”. 
Per la seva banda, el regidor de Junts per 
Altafulla, Hèctor López-Bofill, va valorar 
positivament la comissió, però va instar 
a evitar que hi prengui part el regidor no 
adscrit. La regidora d’Ara, Natalia Sanz, 
com la regidora del PSC, Inma Morales, 
es van mostrar satisfetes de la creació 
d’aquesta comissió. La proposta va rebre 
el suport unànime de tots els grups re-
presentats al Ple. •

AltAfullA Assistirà l’Any vinent A les fires de PAMPlonA, 
BilBAo, AndorrA i frAnçA

La bona feina que es va poder fer 
l’any passat en les primeres accions 
d’Altafulla i els municipis de costa 
del Baix Gaià en fires com Navartur o 
Expovacaciones, han dut als 5 repre-
sentants del territori, Altafulla, Tor-
redembarra, Creixell, Roda de Berà 
i Tarragona, a programar novament 
aquestes sortides en el seu calenda-
ri particular de promoció. D’aques-
ta manera l’ens autònom acabat de 
néixer que aglutina les poblacions 
de la subcomarca va fent recorregut 
de manera independent i fent-se un 
forat en el panorama turístic tant a 
nivell estatal, amb presència a cer-
tàmens a Pamplona i Bilbao, com 
també a nivell internacional, ja que 
aquest 2023 també s’assistirà a la 

fira d’Andorra i una altra que tindrà 
lloc a França i que encara està per 
concretar. Així ho va avançar el re-
gidor de Turisme, Jaume Sánchez, 
en el torn d’informes de presidència 
del darrer Ple. A més, en el marc del 
Conveni Córner, també es duran a 
terme accions conjuntes i es parti-
ciparà en aquelles fires en les quals 
hi participi el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Tarragona, i que si-
guin d’interès pel nostre territori, tot 
i que ja s’ha decidit que no s’assis-
tirà ni a Fitur (Madrid) ni a la fira de 
Barcelona. Això sí, a les que sí s’hi 
assisteixi, es farà fora del paraigua 
‘Costa Daurada’ i es comptarà amb 
un espai propi sota ‘Baix Gaià’.

Curs de Monitor de lleure, del 22 de deseMBre Al 5 de gener

La zona TRAC, que formen els punts 
d’informació juvenils de Torredembar-
ra, Roda de Berà, Altafulla, Creixell i 
la Riera de Gaià, ha organitzat un curs 
de monitors/es de lleure per a joves 
a partir de 18 anys. El curs tindrà lloc 
al PIJ de Roda de Berà i té un cost 

de 150 €. Es tracta d’un curs intensiu, 
amb classes en línia i presencials, que 
s’iniciarà el 22 de desembre i finalitza-
rà el 8 de gener. Per a més informació, 
podeu contactar amb el PIJ Altafulla 
al telèfon 608141495 o al correu elec-
trònic. • 

 Breus

la comissió de seguiment de la platja es reunirà abans de nadal

La sessió plenària de l’Ajuntament d’Altafulla del 28 
de novembre també va acordar la convocatòria de la 

comissió de seguiment de la platja, que s’haurà de reu-
nir abans de Nadal. La moció presentada per l’EINA, el 
PSC i el regidor no adscrit Xavier Rofas, que també va 
entrar per la via d’urgència, va comptar amb el suport 
de la resta de grups del Ple, Alternativa Altafulla, Junts 
per Altafulla i Ara Altafulla. En l’exposició de la moció, 
el regidor no adscrit Xavier Rofas va lamentar que s’ha-
gués informat abans a la ciutadania en una audiència 
pública que als grups polítics sobre els últims acords 
amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el 

projecte que es preveu tirar endavant. Va retreure a 
l’equip de govern “no haver fet cap avenç” en l’àmbit 
de la platja malgrat haver estat el motiu pel qual es va 
fer la moció de censura ara fa 7 mesos.

La portaveu d’Ara Altafulla, Natalia Sanz, va valorar 
positivament la creació de la comissió tot i que va asse-
gurar que el seu grup sí que estava al cas dels diferents 
moviments sobre el futur de la platja. Per la seva banda, 
el portaveu de Junts, Hèctor López Bofill, va valorar po-
sitivament la proposta i va insistir en l’aposta pels espi-
gons. Des de l’EINA, la regidora Alba Muntadas es va 
mostrar satisfeta que després de demanar-ho en reite-

rades ocasions finalment es pogués convocar aquesta 
comissió que, a més, és preceptiva per poder obtenir 
la bandera blava.

Al seu torn, la regidora de Medi Ambient, Marisa 
Méndez-Vigo, va defensar que sí que es van donar ex-
plicacions sobre les gestions en l’àmbit de la platja als 
diferents grups i va assegurar que alguns d’aquests “no 
van mostrar prou interès” quan es va fer aquesta comu-
nicació, a principis de novembre. El punt es va aprovar 
per unanimitat i la comissió es reunirà abans del 23 de 
desembre, segons es va anunciar. •
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Horari d’hiver
Dilluns:11:00-13:00
Dimarts: 9:00-11:30
Dimecres, Dijous i Divendres:
9:00-11:30 i 18:00-20:00
Dissabte: 11:00-14:00 i 18:00-20:00
Diumenge i Festius: 11:00-14:00

RESERVA ELS TEUS LOTS I REGALS DE NADAL

RESERVA TUS LOTES Y REGALOS DE NAVIDAD

AProven un MAnifest A fAvor de 
l’AutodeterMinACió i l’AMnistiA
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar una moció 
per sumar-se a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autode-
terminació nascut des de la societat civil arran de les 
conseqüències socials i processals del ‘Procés’, que 
va presentar l’EINA-AM. En el manifest s’expressa el 
suport a “l’amnistia, entesa com la necessitat d’una 
solució col·lectiva i integral per a totes les persones 
exiliades, encausades i represaliades; i l’autodetermi-
nació, entesa com la necessitat d’un marc de resolu-
ció democràtica basat en el respecte a l’exercici de la 
lliure determinació de la societat catalana”. La moció 
va prosperar amb els vots a favor dels cinc regidors 

de l’EINA; del regidor no adscrit, Xavier Rofas; del re-
gidor de Junts per Altafulla, Hèctor López Bofill, i del 
regidor d’Alternativa, Jaume Sánchez. Els tres regidors 
restants de l’equip de govern es van abstenir igual que 
la regidora d’Ara, Natalia Sanz. Mentre que la regidora 
del PSC, Inma Morales, hi va votar en contra.

es CoMPletA l’AdequACió del PArC 
infAntil de Brises AMB unA tAnCA 
PeriMetrAl

Una nova tanca de fusta encercla el renovat parc in-
fantil de Brises del Mar per acabar de completar la 
intervenció en aquest espai de lleure per a la canalla, 

que va ser inaugurat el passat mes de setembre. La 
nova estructura que ha instal·lat la brigada municipal 
suposa un element més de seguretat a l’espai que, 
amb tot, es troba en una zona enjardinada i boscosa 
on no hi passen vehicles. Malgrat això, era una rei-
vindicació de les famílies de la zona, que volien evitar 
tant que els seus infants poguessin sortir del parc com 
també que els gossos hi entressin, com va subratllar 
la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo. Amb 
la instal·lació d’aquesta tanca es dona per finalitza-
da la intervenció al parc infantil, que ha suposat una 
inversió d’uns 25.000 euros, que han servit per ubi-
car-hi noves estructures de joc amb millores en la jar-
dineria i el mobiliari. • 

 Breus

Aigües d’Altafulla presentarà un projecte als next generation 
per digitalitzar el servei municipal

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, celebrat el pas-
sat 28 de novembre, va aprovar per unanimitat 
l’adhesió d’Aigües d’Altafulla a una subvenció per 

a la digitalització integral del servei. Poder concórrer a 
aquesta subvenció implica que existeix un projecte pel 
qual l’empresa mixta farà un salt qualitatiu important pel 
que fa a la digitalització íntegra dels seus proces-
sos de treball. 

De fet, la voluntat de la companyia, en què l’Ajunta-
ment hi participa en un 51% de la societat, és demanar 
el suport dels fons europeus Next Generation entrant 
en un Perte (Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència) que agrupa altres municipis on té presència 
el Grup d’Aigües de València.

Des de l’equip de govern d’AA s’ha defensat la mi-
llora que ha de suposar la mesura que calcula supo-
si una inversió de 442.930,88 euros. En bona part 

(306.224,71 €) finançats pels fons de la subvenció a 
què s’acull, en el marc del Pla de Recuperació , Trans-
formació i Resiliència (PERTE) del Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica i sufragats pels Next Generation euro-
peus, com va destacar la regidora de Medi Ambient, 
Marisa Méndez-Vigo. La resta, 136.706,16 €, aniria a 
càrrec de la companyia, i podria suposar un sobrecost 
aproximat de dos euros anuals durant cinc anys per a 
la ciutadania.

El projecte de digitalització serviria, per exemple, per 
monitorar la quantitat i qualitat de l’aigua, detec-
tar pèrdues, obstruccions o abocaments contami-
nants. Els grups de l’oposició van valorar positivament 
la modernització del monitoratge del cicle de l’aigua, i 
des de l’EINA es considera oportú crear la figura d’un 
gestor de dades, o licitar aquest servei, per analitzar-les 
i aplicar-les en altres àmbits com l’habitatge. •

substitució de clavegueram als carrers jovera, francesc de Mar 
i plaça Boters

El passat 17 de novembre van comen-
çar els treballs de substitució de cla-

vegueram dels carrers Jovera, Francesc 
de Mar i la plaça Boters, al barri marítim. 
La previsió de durada d’aquests treballs 
és d’un mes, i es calcula que estaran 
enllestits el 16 de desembre. D’altra 
banda, també s’estan duent a terme 
treballs de substitució de paviment de 

vorera del tram de muntanya del carrer 
Francesc de Mar, i un altre tram, a Via 
Augusta entre el carrer Camí del Prat i 
Jaume I.

Per la seva banda, Aigües d’Altafu-
lla aprofita les obres en aquests trams 
per canviar els tubs de la xarxa de sub-
ministrament d’aigua. Està previst que 
part d’aquests treballs es realitzin simul-

tàniament durant els treballs de subs-
titució del clavegueram, i l’altra part, 
un cop finalitzin les obres d’asfaltat. 
Aquestes millores es podrien allargar 
fins a la primera quinzena de gener. La 
Policia Local d’Altafulla ha senyalitzat 
degudament les obres per tal de facilitar 
el trànsit de vehicles i vianants. •
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la violeta organitza el ‘neurona fest, festival de Comèdia i 
Ciència’, el 3 i 4 de febrer

Es tracta del primer concurs de monòlegs que 
organitza la Sala la Violeta d’Altafulla, i obert a 
totes aquelles persones que, com destaquen les 

bases, “es pensen que són molt gracioses i, que sent 
amateurs i majors d’edat, volen participar al Neurona 
Fest d’Altafulla”. Per participar-hi, l’organització dema-
na a les persones aspirants que enviïn un vídeo gravat 
en horitzontal amb un monòleg còmic i inèdit d’entre 3 i 
5 minuts a través de la plataforma WeTransfer a neuro-
nafest@gmail.com abans del 31 de desembre.

El vídeo ha d’anar acompanyat amb un arxiu PDF 
amb les dades del concursant: nom, cognoms, edat, 
adreça, correu electrònic, telèfon de contacte, i una 
fotografia recent de la persona aspirant. L’organització 
del festival no es fa càrrec de les despeses de despla-

çament ni d’allotjament dels participants. Prèviament, 
l’organització comunicarà personalment la selecció de 
finalistes candidats i candidates a participar al Neurona 
Fest.

La final se celebrarà el divendres 3 de febrer al 
vespre on cada participant haurà d’interpretar un mo-
nòleg d’entre 8 i 12 minuts. Un jurat serà l’encarregat 
de decidir el o la monologuista guanyador o guanyado-
ra del certamen. El Primer Premi serà actuar, com-
partint escenari amb còmics de primer nivell, la nit 
del dissabte 4 de febrer al Casal Auditori la Violeta, i 
una dotació econòmica de 150 euros. També hi haurà 
un Premi Especial del Públic que es decidirà el mateix 
dia del concurs. •

Amb més de la meitat dels espectacles 
programats per aquesta tardor, la direc-

ció artística de la Violeta, a càrrec de Juan 
Cruz, fa un balanç “molt positiu” després de 
la resposta del públic en aquest espai al llarg 
d’aquests gairebé tres mesos. Cruz subratlla 
no només el calendari oficial de la sala sinó 
també la programació d’altres actes com ara 
la projecció recent de la pel·lícula Alcarràs, a 
càrrec del Cineclub Altafulla Link, i que va ser-
vir per a què l’entitat s’estrenés oficialment a 
la Violeta amb una platea plena.

Juan Cruz es va mostrar molt satisfet de la 
resposta del públic i també de la programació 
“amb continguts de qualitat, en aquest espai per 
a la cultura, l’esbarjo i del qual en podem gaudir 
tots plegats”. Mostra d’això són les imatges de 
la sala plena amb l’obra de teatre ‘Un llarg di-
nar de Nadal’, amb la recent premiada als Goya, 
Bruna Cusí, i premi Butaca 2015; o la Nit de 
Blues amb un final apoteòsic a treus veus amb 
les cantants Marian Barahona, Sol Baker i la Big 
Mama Montse, o amb ‘Ovelles’, entre d’altres. / 
Fotos: Ferran Descarrega, Link i Ajuntament • 

 satisfacció per la programació de la violeta a les acaballes del trimestre
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una comissió de seguiment vetllarà per a què es compleixi el 
contracte de la brossa amb fCC

Un Consell d’alcaldes Extraordinari 
del Consell Comarcal del Tarrago-
nès (CCT) ha servit per començar 

a posar fil a l’agulla a una problemàtica 
que s’arrossega a molts municipis de la 
comarca des que va entrar en funcio-
nament la nova concessió del servei de 
brossa, ara fa trenta mesos. Es tracta de 
les mancances del servei que opera la 
concessionària Fomento de Construcci-
ones i Contratas (FCC) a instàncies de 
l’ens supramunicipal.

Unes deficiències que passen per 
l’incompliment de diversos preceptes del 
contracte de concessió, com per exem-
ple el rentat interior dels contenidors, 
que no s’ha dut a terme en els últims 
gairebé dos anys, o la neteja exterior de 
l’entorn d’aquests elements. Igualment, 
es lamenta manca de comunicació amb 
l’empresa per informar d’incidències i de 
freqüències de recollida.

La reunió del Consell d’Alcaldes del 
CCT ha servit per crear una comissió 

de seguiment que haurà de vetllar 
per la resolució d’aquestes deficièn-
cies. Una comissió formada per repre-
sentants de diversos municipis de tipolo-
gia també diversa i amb problemàtiques 
comunes, però especificitats diferents, 
com per exemple Altafulla o Roda de 
Berà, municipis costaners que presen-
ten canvis notables de població en tem-
porada turística.

Altafulla estarà representada en 
aquesta comissió a través de la seva al-
caldessa, Montse Castellarnau. Tot i que 
encara no hi ha data per la primera reunió 
de la comissió, es confia que les conclu-
sions de la reunió del Consell d’Alcaldes 
es facin arribar de manera immediata a la 
concessionària per començar a arranjar 
mancances. Es confia que la comissió 
pugui començar a treballar ja passat 
el nadal i amb la presència també del 
conseller de Medi Ambient del CCT i un 
equip tècnic a més dels alcaldes i alcal-
desses triats per formar-ne part. 

BAlAnç Positiu del PriMer 
Mes en lA MillorA del PortA A 
PortA A lA vilA ClosA
Satisfacció i poques incidències en 
l’estrena del nou servei de recollida 
porta a porta a la Vila Closa. L’equip 
que en fa el seguiment ha trobat, en 
línies generals, una quinzena d’infrac-
cions que han marcat amb adhesius. 
D’aquesta manera, el treballador de la 
neteja sap quines bosses ha de reco-
llir i quines no. Però, la millora és evi-
dent, ja que el veïnat pot treure dues 
fraccions al dia, de dilluns a dissabte, 
on una d’elles, l’orgànica, es recull di-
àriament, cosa que han agraït molts 
veïns i veïnes, ja que és el residu més 
freqüent en el dia a dia.

Una de les altres novetats del porta 
a porta és la inclusió de nous carrers 
a la ruta de recollida, com el de Martí 
d’Ardenya o el carrer de Dalt. Un dels 
reptes del renovat porta a porta de la 
Vila Closa és el d’adaptar-se a les ne-

cessitats dels restauradors, ja que en 
temporada baixa molts només obren 
tres o quatre dies a la setmana. És per 
això que s’ha ajustat el servei a l’acti-
vitat de cada establiment com ha as-
senyalat la regidora de Medi Ambient, 
Marisa Méndez-Vigo. Amb les dades 
extretes d’aquest seguiment es valora-
rà si cal fer alguna modificació puntual 
del servei. •

L’operari de FCC recollint les fraccions de 
residus a la Vila Closa. / Foto: Ajuntament

L’associació Terres del Gaià es mostra esperança-
da amb el nou impuls que ha de rebre en els prò-

xims anys l’anomenat ‘Camí de les Terres del Gaià’. 
Es tracta d’un recorregut que ha de permetre lligar 
tota la conca del riu Gaià des del seu naixement a 
Santa Coloma de Queralt fins a la desembocadura 
a Altafulla i que ja fa anys que s’està treballant des 
de les entitats amb el suport d’administracions de la 
zona com els consells comarcals i també els munici-

pis. L’entitat reivindica la tasca feta fins al moment pel 
que fa a la creació de camins que ja són plenament 
practicables i en el disseny d’aquest recorregut que 
ara, amb l’impuls de la Diputació de Tarragona, s’ele-
varà a la màxima potència. La voluntat és adequar el 
20% de camins que encara no són practicables en 
aquest recorregut de dalt a baix i que aquest sigui 
un recorregut complet el 2024. / Foto: Diputació de 
Tarragona. • 

 impuls al ‘Camí de les terres del gaià’ per a què sigui una realitat el 2024
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Processó de Sant Martí amb Castellers, Diables Petits, Bastoners, Gegants i Nans, Grallers d’Altafulla, Gralleres dels Bastoners d’Altafulla i la cobla La Principal de Tarragona. / Fotos: Ajuntament

Segon campionat de futbolí a la Ramona. / Foto: Ajun-
tament

Mig miler de participants en el 12è Cros El Roquissar. / Foto: 
Ajuntament

L’Institut Altafulla va organitzar amb èxit el I Cros de Sant 
Martí. / Foto: Institut

Partit entre Veterans Futbol Sala i Penya Barcelonista en el 10è Memorial Pepe Pijuan, i quadrangular entre equips femenins de Castellers, Diables, Bastoners i Gegants i Nans i triangular 
masculí entre Armats, Castellers i Diables d’Altafulla. / Fotos: Penya Barcelonista i Castellers d’Altafulla

Correfoc, encesa conjunta i versots dels Diables d’Altafulla 
a la plaça del Pou. / Foto: Ajuntament

Un dels actes tradicionals que no falta per Sant Martí és el 
matiner esmorzar de l’arengada. / Foto: Ajuntament

Dinar de Festa Major de l’Esplai de la Gent Gran amb més 
d’un centenar de persones. / Foto: Ajuntament

El vermut dels Castellers va omplir un any més la pallissa de l’Era de l’Ixart amb bona mú-
sica i bon ambient. / Foto: Ajuntament

Els Castellers d’Altafulla van culminar el pilar per les escales caminant els 41 esglaons fins a la 
plaça de l’Església amb Maria Morell com a segona del pilar per primera vegada. / Foto: CdA
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La coral Santa Rosalia de Torredembarra va omplir les butaques de la Violeta amb l’espec-
tacle ‘Viaggio  in Italia’. / Foto: Ajuntament

El Quinto dels Diables Petits va omplir altra vegada el carrer de l’Hostal amb un èxit de 
participació. / Foto: GDA

Un públic entregat al concert de Porto Bello on el Tonet Blàzquez, com a casteller, va ves-
tir la samarreta dels liles. / Foto: Ajuntament

La tradicional rua de Sant Martí va comptar amb desenes de fanalets fets pels infants a les 
escoles. / Foto: Ajuntament
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Atraure el talent
Hèctor López Bofi ll # Junts per Altafulla - JxA

Malgrat els estralls sanitaris, econòmics 
i socials que va provocar l’esclat de la 
pandèmia de la Covid-19 aquesta cir-
cumstància va tenir un efecte positiu per 
a Altafulla: va signifi car l’empadrona-
ment de més de cinc-cents nous veïns, 

alguns d’ells professionals altament qualifi cats, que van 
tenir l’oportunitat de teletreballar i van preferir instal·lar-se 
al nostre magnífi c municipi abans de viure en una gran ciu-
tat. Aquest context ha obert un ventall de possibilitats de 
desenvolupament econòmic per al poble que des de Junts 
per Altafulla proposem aprofi tar i marcarà un dels elements 
cabdals del programa en el proper cicle polític. La nostra 
prioritat és el suport del teixit productiu altafullenc que se 

centra en el sector turístic i en el sector immobiliari i co-
mercial que s’hi troben associats. Però estem convençuts, 
com ho confi rma l’experiència durant els mesos de pandè-
mia, que estem en condicions de desplegar noves activi-
tats amb capacitat per aportar un alt valor afegit. La idea 
de Junts, consisteix, a través de l’esquer que aporta la 
qualitat del nostres actius paisatgístics, culturals i de ser-
veis, que Altafulla esdevingui un viver d’empreses d’alta 
tecnologia, un pol d’atracció de talent en diversos àmbits 
amb capacitat de generació de riquesa i de llocs de treball. 

Cal ser ambiciosos i creiem que a causa de la infraes-
tructura turística de la qual ja disposem, de la situació pri-
vilegiada i d’un notable sistema de comunicacions, podem 
explorar la possibilitat de ser la seu d’empreses d’innova-

ció en les seves primeres fases de formació, de conce-
bre projectes amb la cobertura de les diverses institucions 
empresarials i acadèmiques del país (inclosa la Universitat 
Rovira i Virgili) perquè en el nostre territori es despleguin 
iniciatives punteres en l’àmbit de la gestió de dades, en la 
recerca biomèdica o en l’àmbit de la intel·ligència artifi cial.  
La campanya serà una bona oportunitat per exposar a la 
ciutadania aquest horitzó amb tota mena de detalls, inclòs 
algun possible compromís d’inversió i d’establiment, que 
ofereixi un futur pròsper i de benestar als altafullencs i alta-
fullenques de sempre, als que han arribat aquests darrers 
anys, i als que han de venir. •

Consellera comarcal!
Inmaculada Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Visc uns dies molt contradictoris. Men-
tre pateixo per la meva mare hospitalit-
zada, anava tenint moltes alegries com 
a regidora i alcaldable pel PSC a Altafu-
lla. Com a alcaldable seré presentada 

pel tants anys alcalde de Tarragona, Josep Flix Ballesteros, 
en els propers dies.

El dia 22 de desembre prendré possessió com a con-
sellera comarcal del Tarragonès. Per acord dels companys 
de l’executiva. Em fa molta il·lusió i crec que és un reco-

neixement a la meva feina, al nostre grup. Un grup que 
ha tingut incorporacions. Des de fa força temps, Alberto 
Moreno, qui fou regidor de Cs el passat mandat municipal. 
Recentment, Nabil Amahdar i Eli Romero – amb la seva 
mare Manoli Álvarez també a la futura llista -, que tal com 
he dit tornaré a encapçalar per unanimitat dels companys. 
Tant el Nabil com l’Eli treballen a l’hospital Joan XIII. Ell, 
com a auxiliar mentre estudia infermeria i ella responsable 
de control de gestió a la gerència territorial ICS Camp de 
Tarragona.

Al passat Ple extraordinari, en un dels dos punts, el 
relacionat amb la continuïtat del procés cap a la Residèn-
cia i Centre de Dia per a la Gent Gran, el vot fou també 
unànime. El principal acord va ser inclòs a l’ordre del dia 
del Ple d’aquest novembre: la constitució d’una Comissió 
informativa, dedicada exclusivament a seguir i seguir cap 
a la Residència. Serà bimensual i la presidència serà no-
menada per alcaldia. La primera, aquest gener. Bon Nadal, 
Cap d’any i Reis! •

la solució: espigons
Marisa Méndez-Vigo # Alternativa Altafulla - En Comú Guanyem

 El passat dissabte 26 de novembre, en 
audiència pública, el govern d’Alternati-
va va exposar a la ciutadania el seu pro-
jecte de futur per a la platja. El govern 
tenia com a una de les seves prioritats 

encarar l’estat de la façana marítima, que havia patit molt 
amb els temporals de l’hivern passat i al que se sumava la 
deixadesa del govern anterior i la seva política de no apor-
tació de sorra per tal de protegir aquesta mateixa façana 
marítima. Les incomprensibles propostes com la instal·la-
ció de pantalles de canyes, l’extracció de defensa de la lí-
nia d’atzavares, o la “fabricació” d’una duna per combatre 

els embats dels temporals i els efectes del canvi climàtic 
van portar a l’absolut deteriorament al Parc de Voramar i el 
col·lapse d’una part de Cal Vitali. 

Alternativa, doncs, proposa, d’una banda, mesures a 
curt i mitjà termini, amb el reforçament del passeig marítim 
i aportacions de sorra amb un doble objectiu: actuar com a 
defensa de la primera línia de mar i disposar d’una platja en 
les condicions més òptimes de cara a la temporada vinent. 
A aquestes accions cal sumar el projecte de millora del front 
marítim, des del malmès Parc de Voramar al Camí de Ron-
da, que es durà a terme a començaments de l’any 2023. 
D’altra banda, en el temps, la solució d’Alternativa passa 
per la instal·lació d’espigons que actuïn com a primera de-

fensa, mar endins. A hores d’ara, ja estem treballant amb el 
Laboratori d’Enginyeria Marítima de l’UPC, en un estudi que 
permeti defi nir la ubicació, el número necessari i la tipologia 
d’aquests espigons, tema tabú per l’anterior govern com 
es mostra al seu últim butlletí on ni apareix aquest element. 

L’experiència contrastada en el temps de l’espigó 
ubicat davant del Vinyet avala sense cap mena de dubte 
aquesta opció. És per això que treballem, colze a colze, 
amb els diferents organismes competents, des del punt 
de vista administratiu i competencial, però també des de 
la seva experiència, coneixement i validesa científi ca, per 
tal de salvaguardar el patrimoni d’Altafulla i garantir també 
la seguretat i el benestar dels seus vilatans. •

torna l’agenda republicana i l’Altafulla en positiu
Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

De la mateixa manera que ara ja els dies 
cada vegada són més curts i freds, l’ac-
tual Govern de Mínims d’Alternativa 
afronta els seus darrers 170 dies amb 
més pena que glòria. El trencament del 
pacte que va fer possible la moció de 

censura ha evidenciat el que ja sabíem; això de governar 
des de quatre partits diferents no és una tasca fàcil, més si 
l’únic punt d’unió era l’objectiu d’abatre als guanyadors de 
les darreres eleccions, l’EINA-ERC.

I evidentment els i les republicanes aquesta fi nestra 
d’oportunitat l’estem aprofi tant al màxim per poder posar 
al centre la nostra agenda i prioritats polítiques per Altafu-

lla. Els darrers dies el Ple de l’Ajuntament ha aprovat tirar 
endavant amb la Residència de la Gent gran (malgrat el 
rebuig de l’alcaldessa recordant que per ella no és una pri-
oritat), s’ha aprovat que continuïn les tramitacions per fer 
el Casal la Violeta polivalent i davant l’audiència de propa-
ganda partidista sobre la “feina” feta a la platja (després de 
7 mesos d’abandonament de la platja… on està el Pla de 
Xoc que es va prometre al maig de la moció de censura?) 
s’ha aprovat que aquest desembre hi hagi sí o sí un Comi-
tè de Gestió de la platja tenint en compte criteris tècnics. 
Per últim, però no menys important, el Ple va votar a favor 
de l’amnistia i l’autodeterminació… cosa que Castellarnau 
no va fer.

Seguim doncs treballant en positiu per fer possi-
ble el projecte de poble al qual ens vam comprometre, i 
així seguirem fi ns a fer tornar a guanyar el canvi al maig. 
Ara s’obre, tard pel nostre gust, el moment de negociar 
el pressupost municipal i ja avisem que el nostre objec-
tiu serà que els comptes municipals siguin el màxim del 
gust del 33% de la població que ens va fer confi ança. Ni 
pressupostos de mínims, ni de gestió; enfront de la paràlisi 
del Govern de Mínims apostem per l’ambició republicana 
per continuar fent polítiques que portin Altafulla cap a una 
societat més justa, continuant en la lluita contra el canvi 
climàtic i al costat de la ciutadania que fa del nostre un 
poble viu i alegre. •
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Potser arribem a acords
Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla

En les darreres setmanes els acords co-
mencen a arribar, potser no de la millor 
manera, però arriben. La necessitat fa 
que molts actors hagin d’intercanviar 
opinions i començar a buscar punts 
d’aproximació per poder tirar endavant 

punts als plens. La realitat és que en el darrer ple ordinari, 
les mocions i els punts presentats per urgència, van sortir 
amb la majoria dels vots a favor dels grups municipals. És 
cert que les formes encara no estan a l’alçada de la políti-
ca a la que representem, les amenaces i xantatges no són 
les vies per un diàleg fl uid, sinó que encara fan més mal 

ambient a l’existent. Seria molt profi tós que aquestes acti-
tuds es canviessin per les aptituds que els polítics han de 
tenir, la comunicació, la capacitat de negociació, etc. Però 
bé veient com està l’escenari polític a Altafulla, el darrer ple 
de Novembre és com una mica d’aire fresc, sense tanta 
bronca i menys retrets que altres vegades. 

La posició del nostre grup municipal ha estat i sempre 
serà la de negociar, buscar punts mitjos o d’aproximació, 
evitant les bronques i els retrets, intentant ser concilia-
dors. De fet, en la darrera junta de portaveus, prèvia al 
ple del passat 28 de novembre, vam intentar fer de medi-
adors entre Alternativa i ERC, creiem necessari que tant 

la proposta que portava el govern, com la que es presen-
tava per part d’ERC eren necessàries per al bon funcio-
nament d’Altafulla, parlem d’una subvenció que demana 
Aigües d’Altafulla, un PERTE com el fet d’arrancar amb 
les comissions extraordinàries per a la futura residència/
centre de dia. Ambdós punts tenen la seva importància 
pel desenvolupament de la nostra vila. Desitgem seguir 
treballant per Altafulla de la millor manera i amb el millor 
ambient, seguirem lluitant per trobar llocs de conciliació 
dins del complicat escenari de la política altafullenca, sa-
bem que podem. •

Anem a Pressupostos 2023
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

En el darrer Ple de Novembre 2022 
pressionant una mica al Govern vàrem 
enllestir dues qüestions ordinàries, un 
projecte molt important d’Aigües d’Al-
tafulla envers la digitalització, racionalit-
zació i efi ciència de la gestió operativa i, 

per altra banda, la creació de la Comissió informativa de la 
Gent Gran per avançar defi nitivament cap a la inversió del 
Centre de dia/Residència, malgrat alguns em vulguin vetar.

Que ningú es despisti! Ara toca i anem tard a negociar 
Pressupostos 2023, i no serà fàcil, ja que els qualifi quen 
de gestió i nosaltres no hi estem massa d’acord. Sem-

pre hem dit des del nostre grup municipal, el PDCAT, que 
nosaltres estem per avançar. Ara no parlaré del llegat de 
Convergència i el PDCAT a Altafulla, ja que em titllarien 
d’electoralista.

Nosaltres no volem un pressupost de gestió, nosaltres 
volem un pressupost d’acord a un municipi que té molts 
desafi aments damunt la taula i que, a més a més, repre-
senta la segona renda més important de la província de 
Tarragona i que és i ha de ser exigent. Al 2023, s’han de 
vincular els pressupostos a les inversions, independent-
ment de què sigui un any electoral. Les persones i els pro-
pis desafi aments, com deia a Altafulla, no s’han de veure 

frenats, en un mandat que d’entrada ja està sent prou im-
productiu.

A pesar del desgast, dels atacs i de la pressió que pu-
gui comportar la negociació del pressupost. Estarem per 
Altafulla. A ningú se li escapa que el PDCAT en aquest 
mandat té una infl uència indiscutible en la governança i, 
a vegades, n’hem patit les conseqüències, però sempre 
hem estat al costat de les persones i d’Altafulla, amb un 
llegat contrastat, que lluitarà per a què ningú en quedi ex-
clòs, però amb la màxima honestedat i ambició. Endavant 
Altafulla. •

Comunicat conjunt de les direccions de les escoles de Primària i de l’institut d’Altafulla

Volem expressar el nostre rebuig i malestar en relació amb el contingut dels versots 
dels Diables Petits d’Altafulla, que es van recitar el diumenge 6 de novembre a la 
Plaça del Pou, dintre dels actes de la Festa Major d’Altafulla. Assenyalar amb noms 
i cognoms, insultar, humiliar al professorat en un acte públic, teatralitzar actes van-
dàlics i difondre qüestions de la seva vida privada, en cap cas ha de formar part de 
la celebració d’una festa major. Des dels centres educatius treballem per aconseguir 
una societat en què el respecte sigui la base de la relació entre les persones i també 

de la nostra comunitat educativa. Per aquest motiu exigim el mateix respecte i tracte 
cap a tot el personal que treballa en els centres educatius d’Altafulla. Com a edu-
cadors no acceptem l’insult i la manca de respecte que van mostrar els autors dels 
versots, recitats pels Diables Petits, i difosos a les xarxes socials (Youtube, Instagram, 
Twitter...), a més de la venda del text en comerços del poble i de manera particular per 
membres del Grup de Diables d’Altafulla. Creiem que es pot fer sàtira sense humiliar, 
assenyalar i insultar.

CRISTINA GONZÁLEZ, directora de l’escola la Portalada
GERMÁN MARTÍNEZ, director de l’escola el roquissar

BELÉN JIMÉNEZ, directora de institut d’Altafulla

 fòrum
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12 Polítiques feministes

el 112 rep cada hora 8 trucades per violències sexuals

Altafulla va estar un 25n més al costat de la lluita 
contra la violència envers les dones amb diverses 
accions que van contribuir a reivindicar l’eradi-

cació d’aquesta violència en diferents àmbits i formes. 
Unes accions que es van iniciar ja a principis de la set-
mana amb la representació als centres escolars i a l’Ins-
titut de l’obra de teatre ‘ningú val més que jo’, de la 
companyia altafullenca + A Prop. Una representació que 
versava al voltant de la repressió masclista en l’àmbit de 
la parella i la reivindicació del valor de la dona, que amb 
la violència es busca empetitir. L’obra va poder-se veure 
també en públic el mateix 25 de novembre en l’acte cen-
tral de la commemoració a la plaça del Pou, precedida 
de la lectura del manifest institucional que enguany va 
posar el focus en les violències sexuals.

Diverses van ser les lectores de l’àmbit social i polí-
tic de la vila que van posar veu a aquesta lectura. Una 

d’elles, la regidora de Polítiques Feministes, Marisa 
Méndez-Vigo. Precisament, de totes les formes de vi-
olència masclista, les sexuals són les més prevalents 
i les més naturalitzades. El telèfon d’emergències 112 

rep cada hora 8 trucades per aquest motiu. També 
han augmentat els avisos al 900900120, la línia gratuï-
ta, confidencial i d’atenció les 24 hores a les víctimes. / 
Fotos: C.C / Institut. •
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BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

el projecte ‘dones pageses’ arriba a 
Altafulla el pròxim 17 de desembre

L’Associació Mediambiental la Sínia realitzarà el pròxim 
dissabte 17 de desembre una jornada per traslladar 
la iniciativa de ‘Dones pageses’ a Altafulla, després 

d’haver nascut a la Riera de Gaià ara fa prop d’un any. La 
proposta, que tindrà lloc al Centre d’Entitats, a partir de les 
11 hores, serà idèntica a les que ja es van celebrar a la Nou 
de Gaià i a la Pobla de Montornès. Georgina Florejachs, coor-
dinadora del projecte, explica que les persones que participin 
en aquestes jornades podran fer un tastet de la tasca de 
cultivar un hort ecològic, i fer-ho en l’àmbit domèstic. 

L’objectiu principal és el d’acompanyar a aquestes per-
sones a trobar, en un espai multicultural i d’apropament, una 
sortida a inquietuds i capacitats personals, així com reforçar 
l’empoderament per sentir-se que formen part d’aquesta 
transformació social i que poden tirar endavant el seu projec-
te de vida i perquè no, a llarg termini, professional.

Una transformació social i mediambiental que va unida, i 
que no hauria de ser una opció, sinó una necessitat i l’aposta de futur per apostar per una agri-
cultura ecològica i respectuosa amb l’entorn natural. Per poder participar en la trobada de ‘Dones 
pageses’ a Altafulla només cal acostar-se all Centre d’Entitats. La cita és oberta a tothom, homes 
i dones, i no cal inscripció prèvia. Tot i això, qui ho desitgi pot contactar amb els responsables del 
projecte a través del correu electrònic donespageses@gmail.com. •

Més de 200 alumnes d’Altafulla participen 
al segon concurs de dibuix d’AteCA

La segona edició del concurs de dibuix 
convocada per l’Associació Turística 

de Comerciants i Empresaris d’Altafulla 
(ATECA) ha superat les expectatives de 
participació amb la rebuda de més de 
200 dibuixos dels alumes dels centres 
educatius d’Altafulla. Enguany la temàtica 
del concurs eren els llocs emblemàtics del 
municipi. Davant l’augment dels dibuixos 
presentats i especialment entre els més 
petits de 6 i 7 anys, s’han creat tres cate-
gories de Primària i la de Secundària. Els 
guanyadors han estat Valèria Villar (escola 
el Roquissar) en la categoria de 6-7 anys; Jan Lozano Fernández (escola la Portalada) de 8-9 anys; 
Noa Montes Gatell (escola la Portalada) de 10-12 anys, i Rayen Cresencio Jorba (Institut Altafulla) 
en la categoria de Secundària. / Foto: Ateca •

La Biblioteca Municipal ha engegat 
un nou servei a domicili per apropar 

els llibres, les revistes i les pel·lícules 
del fons bibliotecari a totes aquelles 
persones que tinguin problemes de 
mobilitat i salut, que els impedeixin 
adreçar-se a les instal·lacions del car-
rer Vinyet.  Una de les responsables 
de l’espai, Sònia Segura, ha explicat que d’aquesta manera donen 
resposta a una necessitat que existeix d’ençà del trasllat des de les 
antigues escoles Teresa Manero. 

El servei es durà a terme una vegada al mes, els divendres, dia 
en què l’equipament és tancat. Els usuaris podran demanar el prés-
tec de 15 llibres, 5 revistes i 5 pel·lícules en cada petició. Les 
responsables de la biblioteca seran les que els facin arribar els do-
cuments, i un mes després els passaran a recollir. Seran elles qui 
es posin en contacte per advertir-los de la seva visita, i generar un 
clímax de confiança, sobretot amb les persones grans.

Des de la Biblioteca també s’ha explicat que el nou servei a do-
micili s’ha posat a disposició de tots els usuaris i usuàries del servei 
‘Bon dia’ de l’Ajuntament d’Altafulla. La resta de veïns o veïnes 
que estiguin interessades en demanar més informació o fer el primer 
préstec, han de trucar o enviar un Whatsapp al telèfon 608 58 95 30. • 

 Posen en marxa el servei de la Biblioteca 
    a domicili

Marina Brullas Muntaner, premi 
Bonaplata joves pel seu treball 

de recerca
Marina Brullas Muntaner, alumna de 

l’Institut d’Altafulla de segon de Bat-
xillerat en el passat curs 2021-2022, es 
va endur el premi Bonaplata Joves de 
l’Associació del Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Terrassa pel treball de re-
cerca “Història de la fàbrica de la Roca 
de Gaià i la seva importància a Altafulla 
(1947-1986)”. Els premis Bonaplata per a Joves tenen com a objectiu 
premiar aquells estudiants que en l’àmbit de les activitats docents re-
glades, hagin dut a terme treballs enfocats a la recerca en el camp de la 
valoració del patrimoni industrial a través de l’estudi, de la rehabilitació, 
de la difusió o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, 
d’una instal·lació industrial tècnica o científica, de bens mobles o de 
documentacions industrials, tècniques, o científiques; i que fomentin les 
vocacions tècniques i valorin la innovació. / Foto: Institut d’Altafulla •



AUTOCARS

Període temporada baixa
(Del 2/11/2022 al 30/04/2023)

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

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

Diumenges i festius: 18.00h

BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De dilluns a divendres: 15.30
Dissabtes feiners: 22.00h

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
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ta

fu
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 -
 T
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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
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- 

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 noVeMBre

temperatura màxima 24,4 °c dia 2 mitjana mensual temp. màx. 20,8 °c obserVADors: joan Vives, lluís brullas, jordi cuscó 
josep muntades i josep maria Aules temperatura mínima 2,5 °c dia 20 mitjana mensual temp. mín. 9,4 °c

Pluja màxima 1 mm dia 13 total pluja recollida 1,5 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 6:23 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
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l’11a Marxa Castells 
del Baix gaià, el 5 de febrer

L’Ajuntament d’Al-
tafulla i Running 
Solutions (Sport 

No Limit Group) ja ho 
tenen tot encaminat per 
a l’11a edició de la Mar-
xa dels Castells del Baix 
Gaià. Es tracta d’una de 
les cites esportives més 
importants de la subco-
marca i la demarcació 
de Tarragona, i enguany 
tornarà a celebrar-se el 
primer cap de setmana 
de febrer, el diumenge 
dia 5. Com en la darrera 
edició, les persones par-
ticipants podran escollir 
entre les modalitats de 
córrer (trail) i caminar 
(trekking). Dins d’aquestes es podrà escollir el circuit de 17 km, i el de 27 km, 
respectivament.

La Marxa dels Castells del Baix Gaià és una prova no competitiva, oberta a 
tothom; per a qui vulgui fer-la corrents o caminant, ja que el més important és 
gaudir de l’entorn natural i patrimonial pel qual discorre l’esdeveniment. La prova 
es limita als 600 dorsals, 400 menys del total que hi van participar en la última 
edició. Com en altres edicions, és probable que l’organització ampliï el nombre de 
participants si aconsegueix vendre els que ha posat a disposició i dels quals ja en 
queden menys d’un centenar.

El preu de les inscripcions és de 20 euros per a les dues modalitats. El preu 
inclou samarreta de regal, avituallaments al circuit i a la meta, botifarrada i cervesa, 
i una foto a l’arribada. Es poden tramitar al web marxacastells.com. •




