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l primer semestre d’aquest any, s’ha registrat un increment
del volum circulatori d’un 3%, que els caps de setmana
s’eleva fins a un 4%. Més cotxes equival a més possibilitats
d’accident a les carreteres. I si, a aquest factor, s’hi afegeix
l’evidència constatada pel Servei Català de Trànsit que hi ha un
relaxament creixent en la necessària atenció que ha de posar
el conductor a la carretera a causa de l’ús del telèfon mòbil i
del servei de missatgeria WhatsApp, el resultat és un increment
preocupant de la sinistralitat i del nombre de morts. De gener
a juny, la mortalitat per accident de trànsit a Catalunya ha crescut un 12,5%: s’ha passat de 72 víctimes el 2014 a 81 aquest
any. Més accidents, més morts i, evidentment, més persones
ferides de gravetat, amb un total de 428 en el primer semestre.
Un dels elements que demostren la incidència de les distraccions com a causa dels accidents és el fet que la majoria dels
sinistres es produeixen per col·lisions frontals o sortides de via.
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No obstant, les conductes temeràries i l’augment del volum
del trànsit no són l’única causa que justifica el repunt de la
sinistralitat a la carretera. L’estat de les carreteres també hi fa
molt, i això explica perquè d’un any a l’altre la carretera N-340
a Tarragona ha passat de tenir 12 morts a tenir-ne 18 en el
primer semestre. I per això, cal trobar una alternativa a aquesta
carretera d’alta perillositat. No és cap caprici el que demanen
els alcaldes del Pacte de Berà, per cert, de diferents colors
polítics. Per millorar la seguretat en aquesta via, el Ministeri de
Foment ha anunciat el desdoblament de la carretera N-340 entre la Móra i la Pobla de Montornès, fet que provocarà traslladar
un punt negre a un altre. Per tant, no solucionarà el problema,
sinó que el que farà és dilatar el conflicte en el temps. És una
necessitat d’urgència la gratuïtat de l’AP-7, i cal seguir reivindicant-ho des de la lògica, però principalment, des de la valentia
política i des de la unitat del territori. •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en
més de 30 establiments d’Altafulla.
La podeu trobar a l’Ajuntament,
Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí i Nogués,
a les gelateries La Perla i Ronda,
a la Papereria Regal i Paper, entre d’altres.
Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
696 40 50 16
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin
els 2.000 caràcters amb espai inclòs.
Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça del
Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el contingut
i de publicar els que consideri oportuns.
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Torna la torre de 9fm a la plaça del Pou després de 16 anys

L

a Diada de les Cultures d’Altafulla
del passat 11 de juliol passarà de
ben segur a la història. Verds, Vella i Xiquets van protagonitzar la millor
actuació que ha vist mai Altafulla, amb
un balanç extraordinari encapçalat per
la torre de 9 dels Castellers de Vilafranca (imatge de la portada) i els sis castells de 9 en una tarda gairebé rodona.
I com no podia ser d’una altra manera,
els Castellers d’Altafulla van signar la
primera actuació de l’any amb dos castells de 7.
D’aquesta manera, els Verds es van
anotar la torre de 9 amb folre i manilles,
la segona de l’any, en una nova demostració del domini dels de Vilafranca sobre
aquesta construcció. La van enfilar amb
l’entrada de dosos i la van completar
amb molta comoditat, demostrant molta
confiança en una estructura que a Altafulla no es veia des de l’any 1999,
també descarregada pels vilafranquins. Abans descarregaven un sòlid
3de9 amb folre i completaven el 4de9
folrat de la tercera ronda, marcat per les
mides a terços, una mica estirats en un
dels pilars. La manca de camises va fer
desistir els de Pere Almirall del primer
pilar de 8fm de la temporada i es van
decantar pel de 7. Per la seva banda, la
Colla Vella dels Xiquets de Valls es van
apuntar la segona millor actuació gràcies a la primera tripleta de l’any. Els de

la camisa rosada, després del seu viatge
per la Xina, van demostrar un gran nivell,
descarregant el seu 3de9 amb folre amb
indiscutible solvència. No obstant, l’estrena del 4de9 amb folre va presentar
dubtes en un dels terços, però la resta
del castell es va mostrar sòlid i el van defensar amb confiança. I acabarien llavors
amb el 4de8 amb el pilar al mig i el pilar
de 7 amb folre que va servir per arrodonir
la millor actuació dels rosats d’enguany,
deixant a banda la diada de Sant Joan.
I els Xiquets de Tarragona, una colla
que s’aprecia molt la plaça altafullenca,
també va portar a plaça la primera tripleta
de l’any. Ho van fer descarregant un 3de9
amb folre, tot i que en la segona ronda,
només podrien carregar el 4de9 amb folre, després d’un intent desmuntat. Malgrat això, la resposta dels matalassers va
ser molt bona ja que van continuar el seu
programa previst descarregant el 5de8,
el cinquè del curs, a més del pilar de 6.
Feien així també la seva millor actuació a Altafulla. I per últim la colla local,
els Castellers d’Altafulla, van complir amb
els seus objectius i van protagonitzar la
primera actuació amb dos castells de 7,
fent el segon 3de7 i estrenant el 4de7.
Van tancar la seva actuació completant el
4de6 amb l’agulla en tercera ronda, una
jornada rodona i celebrada per la colla. /
Foto: 3de7 descarregat dels Castellers
d’Altafulla. / Robert Vera.•

Més de 3.500 persones passen pels tres escenaris de l’Altacústic

É

s molt difícil esdevenir un clàssic de l’estiu amb només dos anys d’existència.
És el que ha aconseguit l’Altacústic, el Festival de Música Independent i de Petit
Format d’Altafulla, després de consolidar aquest projecte aquest cap de setmana.
Des de divendres i fins diumenge, van ser tres dies on la Vila Closa va gaudir d’un
exitós espectacle de música en directe en forma d’una desena de concerts, i més
de 3.500 persones que van omplir els tres escenaris del festival tant les escales del
Carrer Nou com de La Placeta i la Plaça del Pou. D’aquesta manera, augmenta en
més de mil, els espectadors de la primera edició. El regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Altafulla, Jordi Molinera, ha fet una valoració molt positiva de la segona
edició d’aquest Altacústic que ha tornat a tenir “una molt bona acceptació per part
del públic i dels més entesos en aquest tipus de festival”.

Ha estat un certamen molt marcat per l’impacte de la música local en racons
més que especials: els escenaris de la Plaça del Pou, la Placeta i l’Estrella, al carrer
Nou. Els altafullencs Òscar i Maria Vidal van ser els encarregats d’obrir l’esdeveniment divendres a la tarda, i a continuació van sonar els acords de Nico Roig, Copa
Lotus, els també altafullencs Satèl·lit, que estrenaven el seu àlbum “Aeroports” a
casa, i Qu4rt Pr1mera.

Al vespre de dissabte es van poder escoltar la veu i els ritmes de Núria Graham,
Ferran Palau, Pearson, Nyandú i Es Declivi, i diumenge va ser el torn de l’única actuació de pagament de tot el festival: la del solsonenc Roger Mas. El cantautor va ser
l’encarregat de tancar el festival a les escales del carrer Nou i el fet de pagar entrada
no va ser cap impediment perquè el públic fes petit l’espai de l’Escenari Estrella.
Molinera ha valorat també molt positivament que el certamen doni peu a promeses
musicals que han omplert l’escenari tant com altres artistes més reconeguts en el
panorama musical català.
Per Molinera, l’Altacústic “enriqueix l’oferta musical de l’estiu a Altafulla”. A través de l’experiència de la primera edició, l’Altacústic atreu a músics i públic de tot
el territori català, “amants de la música no comercial i del país”. Precisament la
revista Enderrock l’ha catalogat com un dels certàmens en més “encant”
en aquestes dates als Països Catalans. Segons Molinera, “l’any passat es va
crear una marca i enguany l’hem consolidat”. Una marca que ha esdevingut un èxit
absolut i que ha portat la millor música no comercial dels països catalans als racons
més màgics d’Altafulla. / Fotos: Raúl Uroz / Ildefonso Cuesta. •

Ajuntament

4

Plaça del Pou / núm. 152 / agost 2015

L’Ajuntament penjarà
l’estelada tres vegades a l’any

BREUS
Creació dels consells sectorials i les retribucions
dels representants municipals
El ple extraordinari del passat 23 de juny va aprovar la creació de Consells
Sectorials Municipals, que serveixin per canalitzar la participació ciutadana en
l’àmbit municipal. Un sistema, però, que tot i haver tirat de nou endavant, esperen revisar i millorar en els propers mesos amb la voluntat de mantenir una bona
comunicació amb l’oposició. S’han aprovat els Consells d’Acció Social, Gent
Gran, i Salut; Sostenibilitat i Medi Ambient; Cultura; Esports; Turisme; Mitjans de
Comunicació; Educació; Festes; i Polítiques de Gènere. La corporació també
ha tirat endavant la proposta de continuar mantenint les sessions plenàries amb
caràcter bimensual. En aquest nou mandat, però, no tindran lloc els dissabtes
a les 10 del matí com fins ara, sinó que se celebraran l’últim dilluns no festiu a
les vuit del vespre.
D’altra banda, també s’ha aprovat la dedicació i la retribució de cadascun
dels regidors que conformen el govern. L’alcalde, Fèlix Alonso, amb una dedicació parcial del 75% de les hores setmanals rebrà una retribució de 30.000 euros
anuals bruts a distribuir en dotze pagues mensuals. Jordi Molinera i Montse
Castellarnau hi dedicaran un 37,5% de les hores setmanals amb una retribució
de 15.000 euros anuals bruts. I Eva Martínez, Jaume Sánchez, Alba Muntadas,
i Misha Preuss, tindran una dedicació del 20% de les hores setmanals i una
retribució de 8.000 euros anuals bruts.
Pel que fa a la regidora Marisa Méndez-Vigo, i als regidors de l’oposició Pere
Gomés, Xavier Rofas, i Alberto Moreno seran retribuïts mitjançant dietes. En
aquest cas, les retribucions són de 150 euros per ple i pel Consell d’Administració i Empresa Mixta d’Aigües; de 90 per la Junta de Govern Local; i de 75 per a
les Comissions Informatives i la Junta de Portaveus.

L’

Ajuntament d’Altafulla penjarà l’estelada tres vegades a l’any a la cruïlla de
l’avinguda Marquès de Tamarit amb el carrer de Dalt. La corporació va aprovar
la proposta amb vuit vots a favor —cinc d’AA-E i tres d’ERC-EINA— i tres en
contra —dos de CiU i un de C’s. Una moció d’urgència que va presentar l’alcalde,
Fèlix Alonso, com a alternativa a la moció presentada per la territorial altafullenca de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, amb el suport del regidor
d’AA-E Jaume Sánchez, dels regidors de l’EINA, Jordi Molinera, Eva Martínez, i Alba
Muntadas, i dels regidors de CiU, Pere Gomés i Xavier Rofas. El text demanava la col·
locació de la bandera independentista en la mateixa ubicació, però durant tot l’any.
La moció dels col·lectius i edils independentistes va ser la primera de les dues a
sotmetre’s a votació com a punt de l’ordre del dia, però no va prosperar. Va rebre el
suport dels tres regidors d’ERC-EINA i dels dos regidors de CiU, i els vots en contra
d’AA-E (5) i C’s (1). Un cop desestimada la primera moció, es va procedir a la votació
de la urgència. El batlle Fèlix Alonso va puntualitzar a la demanda de l’ANC i d’Òmnium Cultural penjar l’estelada puntualment de forma “reivindicativa” tres vegades
a l’any: l’11 de setembre per la Diada Nacional de Catalunya, el 9 de novembre en
commemoració dels que van votar en favor de la independència en la consulta ciutadana, i el 23 d’abril per Sant Jordi.
Una proposta que va rebre els cinc vots favorables d’AA-E. L’alcalde Fèlix Alonso
va explicar que es tracta d’una proposta amb la voluntat “d’articular totes les voluntats”. Fent servir declaracions del president d’ERC, Oriol Junqueras, va insistir que
“l’estelada representa una opció ideològica”, i que per aquest motiu entenen que habitualment hi ha de ser la senyera, que és “la que ens representa a tots”. Va recordar,
a més, que com a alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Junqueras “tampoc va penjar
l’estelada a l’Ajuntament”.
Els tres regidors de l’ERC-EINA també hi van votar a favor. En aquest cas, però,
l’edil Jordi Molinera va aclarir que es tracta d’un “vot crític”. Va reconèixer “no entendre” la decisió d’AA-E de limitar la proposició a aquests tres dies en comptes de
durant tot l’any, i va demanar “un gest de confiança del federalisme a l’independentisme”. C’s hi va votar en contra i va defensar que “és la bandera catalana la que
representa tothom”. També hi va votar en contra CiU “per coherència amb la seva
primera votació en favor de penjar-la tot l’any”. •

L

Les obres a l’Estadi Municipal Joan Pijuan
avancen a molt bon ritme

es obres a l’Estadi Municipal Joan Pijuan avancen a molt bon ritme i els
resultats ja comencen a ser
visibles després que aquestes darreres setmanes s’hagi
col·locat la nova gespa artificial. La regidora d’Urbanisme a l’Ajuntament d’Altafulla, Marisa Méndez-Vigo, ha
explicat que entre la terra de
sota i la nova gespa s’ha inclòs una capa més que barreja asfalt i ciment, i que és necessària per una bona fixació. Des de l’Ajuntament,
i d’acord amb els informes tècnics, es calcula que aquests treballs s’allarguin uns
dotze dies. Si es complís aquest termini, la regidora ha avançat que abans del 15
d’agost la instal·lació ja podria estar enllestida de forma definitiva. Més enllà de la
gespa artificial, els treballs també contemplen la renovació de les graderies, que
també s’ha dut a terme, i la pintura d’algunes de les zones més malmeses de
l’estadi. Aquesta darrera actuació no estava prevista en el pressupost.•

Creen la Junta Local de Seguretat i la Comissió
Municipal de Delimitació del terme
Serà presidida per l’alcalde, Fèlix Alonso, amb representació també dels diferents cossos policials que operen al municipi, com són la Policia Local, i la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, així com els diferents agents amb
competències en aquesta matèria. D’altra banda, el ple va aprovar també, amb
el vot en contra de CiU, la Comissió Municipal de Delimitació del Terme, que
serà presidida per l’alcalde, Fèlix Alonso, i en la qual també hi prendran part la
regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, i la regidora de Polítiques de Gènere i Festes, Alba Muntadas, a banda també del secretari i la tècnica municipals.

S’incrementa el pressupost amb romanent 		
de tresoreria
El pressupost actual s’incrementa en 160.000 euros a través de tres partides:
5.000 euros es destinen a publicitat i propaganda; 125.000 euros, a estudis
tècnics, entre els quals es troben els nous projectes de Vila Closa i de Baix a
Mar; i els 30.000 euros restants, a contractació de tercers. La proposta va tenir
el vot en contra de C’s i l’abstenció de CiU, per “manca d’informació suficient”.•

S’inicia una campanya de conscienciació
sobre l’ocupació de via pública

L

a regidoria de Via Pública de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Marisa
Méndez-Vigo, ha començat una campanya de conscienciació sobre l’ús de l’espai
públic per part de bars i restaurants sota el compliment de l’Ordenança reguladora de
l’ocupació de la via amb taules, cadires i altres instal·lacions anàlogues. L’objectiu de la
regidoria, tal i com ha destacat l’edil Marisa Méndez-Vigo és “conscienciar que la ciutadania i els industrials de qualsevol ram puguin exercir la seva activitat i gaudir dels espais públics, sense perjudici de ningú i d’acord amb les normatives vigents provinents
tant de la Generalitat de Catalunya com d’aquest ajuntament”. Com ha recordat la
regidora de Via Pública, “la iniciativa no té afany recaptatori, sinó que pretén posar al
dia els permisos ja concedits com el fet de fer complir l’ordenança que regula aquestes
instal·lacions ubicades a la via pública”. Méndez-Vigo ha explicat que les inspeccions
també busquen fer compatible el gaudi de l’espai públic per part de la ciutadania i la
possibilitat que els bars i restaurants puguin obtenir beneficis amb la seva activitat comercial. De fet, es posa especial atenció en el perímetre de superfície autoritzada, però
també que els elements de les terrasses compleixin totes les normatives.
La regidora també ha manifestat que “de manera excepcional aquesta temporada els restauradors que considerin que necessiten més espai per a la seva terrassa,
podran demanar una extensió pagant la taxa corresponent”. La petició per l’extensió
de la concessió haurà d’anar acompanyada d’un croquis precís de la col·locació de
les taules i les cadires. Des de la regidoria de Via Pública s’ha enviat una carta personalitzada a tots els bars i restaurants del municipi per donar-los a conèixer aquesta
campanya i amb l’afany de cercar la seva col·laboració.•

Ajuntament
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Decepció entre els alcaldes per la visita a Madrid sobre l’N-340

E

ls alcaldes del “Pacte de Berà” s’han mostrat decebuts després que el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño, no els hagi donat cap solució immediata en la reunió que van mantenir el passat
30 de juliol a Madrid, i on Altafulla hi va ser representada
pel seu alcalde Fèlix Alonso. Niño va reconèixer que l’N340 és el conflicte número ú de les carreteres espanyoles, tant a nivell de trànsit com a nivell d’accidentalitat,
i els alcaldes consideren, per tant, que es tracta d’una
“solució de prioritats polítiques”.
El secretari general d’Infraestructures va corroborar
que les obres d’ampliació del projecte de duplicació de
l’N-340 entre La Móra i la Pobla de Montornès s’iniciaran
el 2016. Una alternativa, però, que els alcaldes i representants dels municipis afectats consideren que “no és la
solució”, ja que coincideixen que l’única alternativa possible mentre no es dugui a terme el desdoblament de l’A-7
és la gratuïtat de l’AP-7 en el tram afectat. A més, creuen
que “ha d’anar acompanyada de la prohibició de circulació dels vehicles pesants pel vial”. Una mesura que també

esdevé una “decisió política” i que podria fer-se efectiva de
forma definitiva a principis del 2016, en funció dels resultats de la prova pilot a la carretera N-240.
Els batlles del ‘Pacte de Berà’ consideren que la prohibició de vehicles pesants podria ser un “primer pas per
desencallar la problemàtica”. Tant els alcaldes com el secretari general d’Infraestructures han reconegut que la
prova pilot que s’ha desenvolupat a l’N-II a Girona, entre
Maçanet de la Selva i la Jonquera, de prohibir el pas de
camions i obligar-los a circular per l’autopista AP-7 amb
un descompte del 50% en el peatge, ha funcionat i, fins
i tot, no ha comportat cap cost addicional. Més enllà
d’aquesta prohibició que afecta els camions, en el cas
de la carretera N-340, se li suma el problema d’excés de
circulació dels vehicles privats, principalment en temporades de màxima afluència al territori, com poden ser la
Setmana Santa o l’estiu. En aquest cas, Niño va plantejar d’estudiar amb Abertis diferents escenaris que puguin
comportar bonificacions també pels turismes.
El tram de l’N-340 entre Torredembarra i El Vendrell

Altafulla és distingida per la platja del Canyadell i la del Vinyet

E

ls ajuntaments d’Altafulla i Torredembarra han estat
distingits per Ecologistes en Acció amb el guardó
“Platja verge” per la platja del Canyadell. Un distintiu
que l’entitat atorga de forma anual a aquelles platges
que consideren que encara es mantenen amb el seu
estat natural. La d’enguany és la sisena edició de la
iniciativa, que reconeix aquelles platges del litoral català
que, havent presentat la seva candidatura a la convocatòria de l’any 2015, millor compleixin amb les bases
establertes. En el cas d’Altafulla i Torredembarra era la
primera vegada que participaven en la convocatòria, i
la regidora de Medi Ambient d’Altafulla, Montse Castellarnau, ha titllat la decisió de “molt sabia”. S’ha mostrat molt satisfeta, i ha destacat els principals valors de
l’espai.
La distinció té en compte l’estat natural de les platges, els valors de fauna i flora, la dificultat d’accés, que
presentin la mínima intervenció antròpica i la mínima freqüentació humana en la zona de balneari, que l’accés
amb vehicles de tracció a motor estigui prohibit a menys
de 200 metres de la platja. El consistori altafullenc també
ha estat reconegut, en aquest cas de forma conjunta
amb l’Associació Mediambiental La Sínia i l’Ajuntament de Tarragona, per la renaturalització de la
platja de Tamarit i Altafulla-El Vinyet, més coneguda popularment com a Roca de Gaià. Un guardó
pel qual Castellarnau també s’ha mostrat molt satisfeta. Ha explicat que és “tot un privilegi” poder
gaudir d’aquest espai, i ha agraït la tasca que hi ha dut a terme l’Associació Mediambiental La Sínia.
Ha recordat que en el seu dia van pactar amb l’Ajuntament de Tarragona el tancament de la
circulació rodada en aquest indret, i que en els darrers mesos hi han dut a terme actuacions de
renaturalització que “ja comencen a donar els primers resultats”. Ha compartit aquesta satisfacció
un dels responsables de l’associació Mediambiental La Sínia, Hèctor Hernández, que ha destacat
el treball “molt intens que hi ha al darrera”. Ha afegit, a més, que es tracta d’un “espai molt valorat
per les seves característiques, uns trets que no presenta una platja convencional”. L’acte es va
celebrar al Centre d’Activitats Mediambientals de Cal Bofill de Torredembarra.•

és un dels punts negres del territori català. En el que
portem d’any, s’han registrat a la carretera N-340 un
total de 27 accidents, amb dos morts, tres ferits greus,
i 34 ferits lleus. Ara, els alcaldes del “Pacte de Berà” es
tornaran a reunir en els propers dies per estudiar la viabilitat de l’acció reivindicativa que havia de celebrar-se
al juliol a Tarragona. •

Una aplicació per als comerços alerta
immediatament la Policia Local

L

a La regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala
l’edil Jaume Sánchez, i la Policia Local han presentat l’aplicació DragAlert, un dispositiu de recursos per a agents vinculat als comerços. Es
tracta d’una aplicació per a telèfons mòbils i tauletes Android per poder
demanar ajuda a la policia local en cas d’urgència. L’APP disposa d’un
botó virtual, en forma de barret de policia, que en activar-lo genera un
senyal d’emergència a la central de policia local o al telèfon mòbil de la
patrulla indicant la ubicació de la persona que està demanant ajuda. Tal
i com ha assenyalat Àngel Fernández, sotsinspector de la Policia Local,
“amb aquesta aplicació s’evita el col·lapse de les línies telefòniques i
es facilita una comunicació directa amb el comerciant que fa reduir el
temps de resposta d’actuació dels agents”. Fernández ha remarcat que
el temps de resposta és inferior als dos minuts.
El regidor de Comerç, Jaume Sánchez, ha destacat “la bona acollida que ha tingut la iniciativa d’entre els comerciants, ja que, de moment, s’hi han sumat més del 80% dels establiments del municipi”.
L’edil ha recordat també que es tracta d’una iniciativa pionera a la
demarcació de Tarragona i ha subratllat també “que aquesta aplicació
s’ha fet extensiva a les persones grans que viuen soles en diferents
punts de la vila”. Susana Domingo, de la Farmàcia Susana Domingo,
ha valorat molt positivament la iniciativa, ja que “dóna una sensació
més de seguretat pels comerciants i la resposta dels agents és molt
immediata”. Mitjançant un simulacre es va poder comprovar que la
patrulla havia rebut correctament l’avís d’emergència i els agents es
van presenciar fins a l’establiment en menys de dos minuts.
L’aplicació es descarrega mitjançant el Playstore des del mateix
telèfon mòbil. Cal buscar “DRAGAlert” i es pot descarregar gratuïtament a cada terminal que es desitgi. La Policia Local d’Altafulla està
estudiant ara la possibilitat d’ampliar aquest tipus de servei 2.0 a través del Whatsapp en diferents punts del municipi, ja sigui amb veïns,
comerciants i voluntaris de Protecció Civil. Aquesta iniciativa està en
fase de proves. •

ÒPTICA ALTAFULLA
LENTS DE CONTACTE
ULLERES GRADUADES
ULLERES DE SOL

AUDIÒFONS
PRISMÀTICS
TERMÒMETRES

C/ MARQUÈS DE TAMARIT, 3B.43893 ALTAFULLA ( davant la Policia Local ) TEL. 977 22 14 25 optica.altafulla@hotmail.com
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L’Ajuntament s’adhereix a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció

Ajuntament d’Altafulla ha aprovat en el ple la seva adhesió a l’Acord
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i entitats i Ajuntaments.
Aquest pacte correspon al programa del Pla pel Dret a l’Habitatge. En
aquest sentit, el consistori altafullenc compta amb tres pisos d’emergència
local al carrer Boga. El baix 3, un d’aquests tres habitatges, serà el
que es destini al programa de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció. Aquest
projecte vetlla per la necessitat d’habitatge de persones en situació de risc
d’exclusió i que necessiten una tutela o un seguiment especial. També poden
sol·licitar aquests ajuts els serveis socials municipals que gestionen directament habitatges tutelats. El consistori rebrà per oferir aquesta alternativa una
subvenció de 1.200€ anuals per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. / Foto: Arxiu

Mantenen actiu el servei de menjar a domicili per a la gent gran a
l’agost
El servei funciona al llarg de l’any de manera coordinada amb el servei de menjador de la llar d’infants Hort de Pau. El centre educatiu, però, fa vacances aquest
mes i des del consistori s’ha buscat solucions alternatives perquè no s’aturi
aquest servei. D’aquesta manera, és la mateixa empresa que s’encarrega del
càtering al centre educatiu qui continua oferint els àpats diaris. La regidora responsable de l’àrea, Eva Martínez, ha explicat que el menjar es distribueix mitjançant el servei de transport adaptat. Són una vintena els usuaris que en fan ús. A
banda de les persones grans, també en fan ús persones esporàdiques o amb
necessitats puntuals d’urgència. Aquelles persones que són majors de 65 anys,
formin part o no del programa ‘Bon Dia’, gaudeixen d’una bonificació del 25%
sobre la taxa general. El menú té un cost de 3,66 euros.
D’altra banda, el servei de transport municipal per a la gent gran
es realitzarà durant aquest mes fins el dia 26 només els dimarts i els
dijous. Serà al període comprès entre el 3 i el 26 d’agost, ambdós inclosos.
En finalitzar aquest període, tot tornarà a presentar el ritme habitual. En cas de
necessitar aquest servei els altres dies de la setmana, els interessats s’hauran
de posar en contacte mitjançant el telèfon 648 145 783.•

El PIJ promou tots els dimarts al matí el programa
Garantia Juvenil Europea

E

l Punt d’Informació
Juvenil (PIJ) d’Altafulla obre les seves portes tots els dimarts, de
10 del matí a 1 del migdia, al programa Garantia Juvenil Europea.
Una iniciativa d’àmbit
europeu que ofereix als
joves d’entre 16 i 24
anys una oferta d’ocupació i d’educació contínua amb la voluntat
de reduir l’atur juvenil.
La regidoria de Joventut de l’Ajuntament
d’Altafulla s’hi va adherir el passat mes de
febrer i, de moment, els
resultats són positius.
Els joves interessats en
formar part d’aquesta
iniciativa també poden
posar-se en contacte amb el PIJ a través del telèfon 977 65 24 68, o del correu electrònic pijaltafulla@gmail.
com.
Si bé és cert que aquesta iniciativa no ha de traduir-se obligatòriament en feina directa, ja que es pot
donar el cas de currículums amb falta de contingut, el que sí que fa és donar resposta a aquells joves que no
saben com enfocar el seu futur laboral i professional, i que no acaben de definir el seu perfil acadèmic. Les
mesures previstes es vertebren entorn de quatre eixos principals d’actuació: la millora de la intermediació, la
millora de l’ocupabilitat, els estímuls a la contractació, i el foment de l’emprenedoria.
El departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat
2.432.000 euros per crear la xarxa de 76 impulsors de la Garantia Juvenil arreu del territori català, dels quals
12 treballen a les comarques de les demarcacions de Tarragona i Terres de l’Ebre, i un d’ells és Altafulla.
Enguany, a més, els joves de 25 anys o més que no hagin complert els 30 podran participar en les accions
contra l’atur juvenil incloses en aquest programa. Fins ara, tant sols se’n podien beneficiar les persones
d’entre 16 i 24 anys abans que completessin quatre mesos sense estudiar ni treballar.•

Breus
Agost Saludable per a la Gent Gran

Acció Social i Salut d’Altafulla, encapçalada per Eva Martínez, ha iniciat aquest agost la iniciativa “Agost Saludable per a la Gent Gran”. Es tracta d’una activitat subvencionada pel consistori que té lloc al Parc Voramar tots
els dimarts i dijous fins el 27 d’agost de 9:30 a 10:30h.
La intenció de la regidoria és mantenir-la durant tot l’any.
La iniciativa va adreçada a aquelles persones majors de
65 anys que viuen o estiuegen a Altafulla, i consisteix en
la realització de dues sessions saludables a la setmana
sota el nom de “Vital Activity, Gimnàstica de Moviment”.
El nombre de places es limita a un màxim de 25 persones. Les inscripcions s’han de realitzar a l’Ajuntament, al
977 65 00 08 o a mriambau@altafulla.altanet.org.

Altafulla entra a l’executiva de l’AMI
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, representarà al municipi
d’Altafulla dintre de l’executiva de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i serà, al mateix temps, el
representant en la directiva de l’organització en nom del
Tarragonès. El batlle altafullenc formarà equip amb altres
24 alcaldes i alcaldesses presidits per l’alcalde de Girona,
Carles Puigdemont. Com a entitat transversal, l’AMI està
formada per representants municipals de CiU, ERC, la
CUP i l’Entesa.

Adhesió al Pacte d’Alcaldes sobre la
reducció d’emissions de CO2
L’Ajuntament d’Altafulla s’ha adherit al Pacte d’Alcaldes
sobre la reducció d’emissions de CO2. Aquest pacte
comprèn els objectius de la Unió Europea i pretén reduir
al territori un 20% de les emissions de diòxid de carboni
(CO2) que es produeixen de cara al 2020. •

Patrimoni
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La Generalitat invertirà 85.000 euros a la Vil·la dels Munts

a Generalitat de Catalunya destinarà 85.000 € a la Vil·la romana
dels Munts d’Altafulla, un important impuls econòmic destinat a la restauració del mosaic del paviment i de
les pintures murals al fresc dels paraments laterals del Criptopòrtic. Josep
Anton Remolà, conservador del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
(MNAT), ha remarcat que des de la seva
recuperació als anys 90’ no s’havia dut
a terme cap actuació d’aquest tipus i
el pas del mal temps ha provocat que
moltes d’aquestes peces estiguin malmeses. El termini d’execució d’aquests
treballs és de tres mesos. El pagament
de l’obra, per la seva banda, es realitzarà en tres fases. El primer, d’un 30% de
l’import total, s’efectuarà als 30 dies de
l’inici de l’actuació; el segon, d’un 40%,
als 60 dies, i el tercer i definitiu, del 30%
restant, un cop acabada la intervenció i
lliurada la memòria.
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha
recordat que l’Ajuntament d’Altafulla
farà tot el possible per invertir en la millora de la vil·la, i ha recordat que estan
treballant conjuntament amb el MNAT
per la dignificació de les termes de mar,
tot i que, en l’àmbit de competències,
no els pertoca, ja que depèn del Departament de Cultura de la Generalitat.
En aquest sentit, Alonso ha subratllat la

importància de “recuperar el projecte
executiu aprovat el 2007 pel govern
de la Generalitat sobre el pla director de la Vil·la romana dels Munts
com a centre d’interpretació i que a

antecSystems

serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes
Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic
977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA
contacto@antecsystems.com www.antecsystems.com

dia d’avui encara no s’ha desenvolupat”, tot i estar aprovat per l’executiu català. Per la seva banda, el regidor
de Cultura a l’Ajuntament d’Altafulla,
Jordi Molinera, ha manifestat que el

museu portava temps demanant ajuts
i inversions per fer possible aquesta rehabilitació, i ha remarcat el “tresor arqueològic i cultural que, a vegades,
desconeixem bastant”. / Foto: A.J. •

ASSESSORIA COMPTABLE

FISCAL

LABORAL

GABINET
J. CORTES
ASSOCIATS
Ronda d’Altafulla, 53 43893 Altafulla
677 52 36 68 // 627 40 10 09
tel: 977 65 18 31 fax: 977 65 04 69
E-mail:gabinetjcortes@telefonica.net
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s’inicià el Tour mundial per presentar A day
at elBulli. Ferran Adrià va viatjar als Estats
Units, Austràlia, Japó, Gran Bretanya,
França i altres països en una gira l’objectiu
inicial de la qual va ser promocionar el llibre
A day at elBulli, publicat per l’editorial Phaidon, però es va convertir finalment en una
manera de donar a entendre el que significa el Bulli. Es van fer conferències a la
Library de Nova York o a la seu de Google.
Sempre podré explicar que vaig arribar en
aquesta etapa —somriu.

“Al Bulli vaig
adonar-me que no
hi ha límits per la
creativitat”

Natural de Barcelona, altafullenc
d’adopció i tailandès per professió.
El Sergi Palacín té 24 anys, és cuiner
i treballa a Bangkok, la capital de
Tailàndia. Ha passat pels fogons
del Bulli, cinc vegades considerat
el millor restaurant del món, i
actualment és el responsable de R+D
i creativitat al Gaggan, nomenat el
millor restaurant d’Àsia i un dels deu
més prestigiosos del planeta.
D’on et ve la passió per la cuina?
El meu interès es genera quan descobreixo
que és un món molt més gran del que realment es veu des de fora, i quan veig que
em dóna una gran oportunitat d’explotar
la meva creativitat. Estem canviant el concepte de cuina. Si abans volíem menjar bé,
ara volem menjar bé però que també ens
sorprengui. Per tant, el que volem a taula és
sorprendre. Per això és una gran oportunitat
per crear, és a dir, cuinem i creem.
Comences la teva carrera professional
al prestigiós restaurant El Bulli, de
Ferran Adrià.
Sí, la temporada del 2009, i per a mi és
i serà sempre un orgull poder dir on he
treballat. El Bulli va despertar-me creativament i va fer adonar-me que, pel que a
la creativitat respecta, no hi ha límits. De
fet, vaig arribar en la temporada en què

“Recomano a tothom que
tingui una feina creativa, a
viatjar i conèixer món”

Actualment ets el responsable de R+D
i creativitat al restaurant Gaggan, a
Tailàndia.
El meu rol al restaurant és la creativitat. Juntament amb la resta de l’equip, som els responsables de buscar els que seran els nous
plats de la temporada. És un plaer compartir els fogons amb el xef Gaggan Anand, qui
va passar també pels laboratoris d’El Bulli
on va aprendre la gastronomia molecular i la
cuina de vanguarda. Posem l’accent constantment en la importància de seguir investigant i les emocions en el aquest estil de
cuina, on existeix interacció de textura, gust
i presentació visual, sense deixar de perdre
la cuina hindú progressista.

“Vaig veure a Gaggan
a Barcelona i no m’ho
vaig pensar dos cops.
L’endemà vaig marxar cap
a Àsia”
Quan decideixes fer les maletes i
embarcar-te en aquesta aventura?
Vaig veure a Gaggan Anand en una ponència a Barcelona, i no m’ho vaig pensar dos
cops. D’un dia per l’altre, decideixo deixar la
meva feina a Catalunya i marxar cap a Àsia.
I en cap moment me n’he penedit, tot i que
és cert que enyoro la família i els amics.
El Gaggan ha estat escollit el millor
restaurant d’Àsia...
Hem de continuar treballant dur per mantenir aquest reconeixement. Nosaltres tre-

ballem cuina progressiva índia, és el nostre
estil. El Gaggan ha descodificat la cuina
índia i en el procés, ha creat una fantasia
amb la imaginació del comensal, una fantasia que apel·la a tots els cinc sentits. Ha
aconseguit que la cuina índia estigui en el
nivell més alt de la gastronomia vanguardista, sense renunciar als aliments que
s’oloren als carrers d’aquest país. Serà
un somni fet realitat si algun dia arribem a
ser el millor restaurant del món, que és un
objectiu real per nosaltres, i pel qual estem
treballant.
Es viu i es menja bé a Tailàndia?
És un país on es viu feliç, es menja molt
bé les vint-i-quatre hores del dia. Les facilitats que t’ofereix la ciutat de Bangkok
són, des del meu punt de vista, iguals a
les de qualsevol ciutat europea. De Tailàndia m’emporto un nou llenguatge, una
nova experiència de vida i una nova cultura
sobre la qual he après molt, tant a nivell
gastronòmic com personal. A banda que
la diferència de cuina és notable en tot: els
ingredients, les espècies, la manera de cuinar, la de menjar...

“Les facilitats que
t’ofereix Bangkok són
iguals a les de qualsevol
ciutat europea”
Recomanes a tothom atrevir-se i
arriscar-se com és el teu cas?
Sense cap dubte, recomano a tothom que
tingui una feina creativa a viatjar i conèixer
món. És la única manera de superar-se.
Obrir-se a noves oportunitats i possibilitats.
No hi ha res impossible. L’únic capaç de
posar-te entrebancs i barreres ets tu mateix.
Aquesta aventura té bitllet de tornada?
Per ara, no em plantejo una data de tornada. Aquí estic bé, i molt feliç, així que encara em veig molt temps més per Àsia. El
meu repte aquí és continuar creixent, tant
a nivell professional com personal. Seguir
treballant dur cada dia i arribar al capdamunt de tot.

Toni Cabanillas

Esports
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Campionat d’Espanya de Triatló
Olímpic Altafulla 2015. 29 i 30 d’agost
Afectacions pel dissabte 29 i diumenge 30 d’agost

La circulació de vehicles estarà restringida a tota la
població durant les hores de competició.
De les 13:30h a les 21h el 29 d’agost i de les 8:30h a les 13h el 30 d’agost.
No es podrà aparcar al llarg del recorregut des de les 9h del divendres dia
28 fins a les 14h del diumenge 30 d’agost.

Recomanacions
• Com he de sortir d’Altafulla aquell dia en
cotxe?

Aparqueu el dia abans en els pàrquings habilitats
fora del circuit: Roquissar, zona Les Bruixes, Oliverot i Munts. Les sortides del poble es faran exclusivament pel Camí de Ferran, Quatre Camins de Torredembarra (camp de Futbol) i carrer dels Munts.

(bus urbà de Tarragona), no circularà entre les 8:30h
i les 13h del diumenge 30. La línia d’autobusos de
Penedès i Plana no circularan per dins d’Altafulla
entre les 13:30h i les 21h del dissabte 29. S’habilitarà una parada provisional a la rotonda del Buffet
(Tarragona). No circularà el diumenge 30 entre les
8:30h i les 12:30h. No deixeu d’assegurar-vos dels
horaris del transport públic aquells dies.

• Com puc entrar a Altafulla durant les proves?
Les entrades habilitades són exclusivament pel • Què passa si visc al Barri Marítim?
camí de servei de la variant (Cementiri) i carrer dels
L’afectació en aquest barri és major i afecta tant
Munts. Haureu d’aparcar fora del circuit.
el dissabte 29 (des de les 13h fins les 21h) com el
diumenge 30 (des de les 8h. fins les 13h). Aparqueu
• Què passa si tinc un imprevist i he de sortir del
fora del circuit, als Munts (a partir del Pg. del Fortí).
poble?
Tant dissabte com diumenge l’afectació és des de
Pels que tinguin el vehicle aparcat dins del circuit
la Via Augusta fins a la platja. Consulteu el plànol
tan sols es donarà pas alternatiu entre la finalització
amb les zones d’aparcament recomanades.
d’una prova i l’inici de la següent per la plaça de la
Pedrera (Hotel Les Orentes). El temps d’espera pot • Què és el millor que puc fer aquells dos dies?
arribar als 40 minuts.
Deixeu el cotxe a casa i sortiu caminant a gaudir
d’un espectacle únic; animeu els 1.000 competi• Em puc moure per dins del poble?
dors arribats des de tots els punts de la geograPer anar caminant no hi ha cap restricció. En cotxe,
fia espanyola que venen amb les seves famílies per
puc desplaçar- me per dins dels límits del circuit,
competir i descobrir el nostre meravellós poble.
entre la via del tren i la Ronda d’Altafulla amb normalitat (exceptuant el temps de la prova de paratri- • Per què totes aquestes afectacions?
atló del dissabte entre les 14h i les 16h), tenint en
La seguretat dels i les participants és prioritària.
compte les dificultats d’aparcament i de mobilitat.
Deixeu-vos orientar per la policia local, protecció civil i voluntaris, que treballen per a que la imatge del
• Què passa si utilitzo el transport públic?
nostre poble sigui immillorable de cara als visitants,
El tren es la millor opció, ja que no té cap afectació,
les federacions espanyola i catalana i el Comitè Ortan sols les ja explicades anteriorment. La línia 12
ganitzador dels Jocs del Mediterrani.•
Si teniu qualsevol dubte podeu trucar la setmana del 24 al 28 d’agost de 9h a 14h al telèfon 977 65 02 80.
En cas d’emergència truqueu al 112.

Esports
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Circuits i horaris d

Totes les sortides, així com el box per a la transició dels

Circuit de ciclisme del dissabte 29 · 14h - 21h
P

P
P

P

P Pàrquing dins del circuit
P Pàrquing fora del circuit

P
P
P
P
P

P

P

P
P
P

P

P
P

39 km (6 voltes al circuit de 6,5 km)
Circuit de ciclisme del diumenge 30 · 09h - 13h

36,4 km (2 voltes al circuit de 18,2 km)

d
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s de les proves

s

diferents segments, tindran lloc a la Plaça Consulat de Mar.

Circuit atlètic (dissabte 29 i diumenge 30)

P

P Pàrquing dins del circuit
P Pàrquing fora del circuit

P
P
P

P

P
P

P

10 km (3 voltes al circuit de 3,3 km)

Horaris previstos per les competicions
DATA

SORTIDA
NATACIÓ

SORTIDA
CICLISME

SORTIDA
ATLETISME

FINALITZACIÓ
DE LA PROVA

Paratriatló

Dissabte 29 d’agost

14:00 h

14:10 h

14:45 h

15:50 h

Elit Femení

Dissabte 29 d’agost

16:00 h

16:20 h

17:30 h

18:45 h

Elit Masculí

Dissabte 29 d’agost

18:45 h

19:00 h

20:05 h

20:50 h

GRUPS D’EDAT

Diumenge 30 d’agost

09:00 h

09:15 h

10:20 h

12:45 h

CATEGORIA

12

Esports

Plaça del Pou / núm. 152 / agost 2015

Campionat d’Espanya
de Triatló Olímpic
Altafulla 2015 29 i 30 d’agost

Un espectacle únic que no et pots perdre
Altafulla es torna a situar al capdavant en l’esport del Triatló a nivell
estatal. En el nostre camí com a seu dels Jocs del Mediterrani 2017
(pels quals tan sols resta 1 any i 11 mesos) el Campionat d’Espanya
de Triatló Olímpic (1500 m. nedant, 40 km. en bicicleta i 10 km. corrent) suposarà una altra oportunitat per a demostrar que Altafulla és
un poble obert i dinàmic, capaç de treballar per un objectiu comú i
assolir un nivell organitzatiu de primer ordre.
Així ho van viure més de 1700 participants i les seves famílies, que
ens van acompanyar al Campionat d’Espanya de l’any passat. Fruit
d’aquell èxit, la nostra vila ha estat premiada amb un repte encara més
exigent, la prova reina en Triatló, la distància Olímpica.
Algunes i alguns dels millors esportistes a nivell europeu i mundial hi
seran presents, en part per l’objectiu d’engrandir el seu palmarès i en
part perquè el nostre poble ofereix un dels recorreguts més atractius i
exigents que es poden trobar en aquest esport.
Els darrers campionats celebrats a la nostra vila han tingut un impacte econòmic sobre el municipi i el territori que l’envolta estimat en
500.000 €. No només això, sinó que a més ens ajuda a millorar la nostra platja i l’aspecte dels nostres carrers i a fer una promoció exterior
difícil d’assolir d’una altra manera. Aquest Campionat, el més important celebrat fins la data d’avui a la nostra vila, serà possible gràcies
als 200 voluntaris i voluntàries que treballaran de manera incansable
pel simple motiu que s’estimen Altafulla.
En definitiva, gràcies a l’esport, l’Altafulla que construïm és un poble
més viu, més ric, més conegut, més saludable i més solidari. Un poble
millor.
Tu també t’estimes Altafulla? Ajuda’ns a fer que el Campionat d’Espanya torni a ser un èxit. Dóna’ns el teu suport.•

Opinió
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Quatre anys per continuar millorant Altafulla
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa (AA-E)

Estem en ple agost i després de la
forta calor i just abans de tenir una
altra onada de gent que ens visita
per la Fira d’Artesans, és un bon moment per reflexionar del què, com a
govern, tenim previst iniciar en els pròxims quatre anys
i que transformaran Altafulla i la faran una vila més habitable, en sintonia amb una ciutadania que reclama
un entorn de qualitat per viure. El que ja tastarem serà
el camp de gespa tan reclamat, tan promès per alguns
i, finalment, tan verd. A cavall entre setembre i octubre
començaran les obres de Martí d’Ardenya que, segons
les clàusules del concurs públic, el tindrem acabat per

Nadal. Serà la primera actuació d’un pla especial de
la Vila Closa que veurà la llum al setembre i que pretén ser molt ambiciós. Un pla que planteja establir uns
aparcaments dissuasius, la peatonalització de carrers i
una nova pavimentació més adequada a l’entorn de la
Vila Closa. Un espai on la prioritat sigui pels que volen
passejar i viure, per davant dels vehicles.
A l’octubre tindrem obres a la Via Augusta per fer un
calaix que aïlli l’aigua de les habituals trombes de pluja i
perquè el pas dels vianants no quedi barrat. La solució
per als vehicles haurà d’esperar a què es construeixi el
nou pas que eviti que el carrer sigui per dins de la rasa
com és ara. A l’octubre del 2016 preparant els Jocs Me-

diterranis convertirem la Via Augusta en un nou Marquès
de Tamarit que potenciï l’eix comercial. A això li hem de
sumar les contínues obres en carrers, parcs, jardins, camins, edificis públics com l’antic Hospital, l’ampliació a
dos carrils de la variant al pas per Altafulla i... per què no?
La connexió amb l’actual variant des del cementeri. Hauríem de tancar el cercle de les rondes que han d’envoltar
tota Altafulla per millorar la mobilitat. És possible que tot
en quatre anys no ho arribem a veure però de ben segur les bases per fer-ho hi són. Estem dibuixant un futur apassionant que s’haurà de construir amb pas ferm i
amb diàleg, un futur on Altafulla continuï sent exemple de
vila del segle XXI: moderna, oberta, dialogant i solidària. •

A Altafulla, Junts ho podrem tot

Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla – L’EINA - ERC
Enfilem ja el final de l’estiu altafullenc,
enguany amb la sensació que ens ha
visitat molta més gent que els darrers
anys. Totes les activitats que s’han
fet han incrementat el nombre de
participants, des del Festival Altacústic, que ha superat
totes les expectatives a la seva segona edició, fins a la
Bibliomar, que està consolidant-se com un nou espai
cultural familiar i de lectura a Baix a Mar. Lluny de baixar
el ritme, les pròximes setmanes es preveu un increment
de l’activitat notori. Amb activitats al carrer com la Fira
d’Artesans, el Festival Internacional de Música, correfocs i cercaviles, o feina més de despatx com la prepa-

ració de les Ordenances municipals de 2016, la posada
a punt dels centres educatius del poble de cara el nou
curs escolar o tenir força avançada la programació de
la Festa Major Petita al setembre i la Festa Major de
Sant Martí al novembre.
Per si no en tinguéssim prou, el pròxim 27 de setembre els i les altafullenques estem cridats a les urnes per
decidir el futur de Catalunya: o República independent
o Regne d’Espanya. Després de diverses mobilitzacions organitzades per l’ANC a favor de la independència
i de la consulta del 9 de novembre, ara ve l’hora de la
veritat. És en moments com aquests que cal donar la
mà i ser amable, pensar en el conjunt i no en un mateix.

D’aquí neix la candidatura de Junts pel Sí, on partits i
entitats renunciem a les nostres sigles per formar un
equip que aplegarà gent diversa: eurodiputats d’ICV
com Raül Romeva o diputats del PSC com Germà Bel.
Aquests serem els que farem la independència, però
faltarà encara més gent, en som conscients.
Al darrer Ple d’alguna manera ho vam poder comprovar. El nostre company de Govern, l’Alcalde Alonso va
votar en contra de penjar l’estelada tot l’any a Altafulla.
Acceptem la discrepància, però l’endemà de proclamar
el nou Estat Català serem els primers a anar a buscar
als amics d’Alternativa per fer-los co-partícips d’aquest
procés constituent. Entre tots i totes, ho podrem tot.•

Altafulla i Junts pel Sí cap a la Independència!
Pere Gomés Miquel # Convergència i Unió - CiU

Agost, mes de festes, de vacances,
de nits a la fresca i de descans. A
Altafulla, l’agost transcorre entre
nits de concerts i la fira d’artesans,
a més d’altres activitats amb les que
gaudir del nostre poble. Aquest any a més, tindrà lloc
la reestrena del nou estadi de futbol municipal, tot un
guany per als altafullencs, fruit dels acords i de la feina
de l’anterior equip de govern en el que Convergència
va prendre part. L’activitat política, que a l’agost se sol
alentir, no agafa vacances aquest any, no podem descansar aquells que tenim la responsabilitat de preparar
les eleccions que per primera vegada en 300 anys po-

den portar novament a Catalunya a la independència. El
27S, els altafullencs com tots els catalans, hem de decidir si volem iniciar un nou camí com a estat independent d’Espanya. De raons ens en sobren i els darrers
mesos, els atacs rebuts per part de l’estat i els seus dirigents, mitjans de comunicació i tertulians del “reyno”,
refermen la necessitat d’aquest trencament.
I per si faltava poc, la recent presentació dels pressupostos generals de l’estat on la inversió prevista a
Catalunya és novament inferior en vuit punts sobre el
que aportem al PIB, demostren que més que solidaris,
el que som és mesells, per no dir passerells. Tenim
feina per fer, hem de treballar junts per arribar la gent,

per respondre als dubtes que tinguin, per demostrar
que si la gent majoritàriament vota les forces favorables a la independència, aquesta és viable i es pot fer
de manera pacífica, doncs haurem rebut un mandat
democràtic inqüestionable. El passat 9N, el resultat a
Altafulla va ser també inqüestionable, un 80 % dels
més de 1500 votants van dir SI a la independència, el
recent 24M, els dos partits que formem part de la llista
Junts pel Si vam sumar junts més vots que cap altra
força. Ara, CDC-ERC-ANC-Òmnium a Altafulla treballem junts per convèncer als que no van votar o ni van
votar Si. Els que si ho vau fer, comptem amb vosaltres
novament! •

La bandera catalana que ya ondea es la adecuada y sí engloba a todos
Alberto Moreno Espinosa # Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Ya podemos decir desde Ciudadanos
Altafulla que nuestro camino ha empezado. El mes de Julio hemos podido
asistir por primera vez a los diferentes
consejos celebrados y tener un primer
contacto con todos sus integrantes. Ahora, Ciudadanos
Altafulla forma parte de ellos y nos place contribuir en
aportaciones, que algunas de ellas se hacen comunes
y que puedan ser escuchadas por el equipo de gobierno. Es el mejor sitio para que nuestras propuestas para
una Altafulla mejor salgan adelante para llegar a ser algo
importante. Os quiero recordar que Ciudadanos Altafulla
está para escuchar a todos los que quieran aportar ideas

para una Altafulla mejor. Todavía estamos pendientes por
parte del ayuntamiento que nos asignen un espacio para
poder reunirnos y poder atender en el espacio asignado
a todas las personas que quieran vernos y hablar con
nosotros y quieran aportar para Altafulla.
Hemos visto en el anterior pleno de Julio que hay
gente implicada viniendo a ellos y aportando sus preguntas al gobierno. Eso es lo que queremos conseguir: una
población más implicada en su municipio y en conocer
cómo se hacen las cosas y dónde se gastan su dinero
de los impuestos. Nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca en gastos de dinero que no sean explicados y
detallados por parte del gobierno (como ya se ha dado

el caso).Velamos para que todo se haga bajo las leyes
que nos amparan y respetando a TODOS nuestros habitantes, por eso, votamos en contra, la colocación de la
bandera estelada los 365 días del año en la rotonda de
Marqués de Tamarit. No creemos que esta bandera englobe a TODOS. Como ya dijimos en el pleno, la bandera
catalana que ya ondea es la adecuada y sí engloba a
TODOS. Desde Ciudadanos Altafulla pensamos que hay
otras cuestiones mucho más importantes para la ciudadanía para tratar en votaciones. Nosotros desde nuestra
humilde oposición velaremos por los intereses de TODOS los ciudadanos y por los que más necesiten. •
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De què parlem quan parlem de l’estelada?
Els independentistes només pensen en l’estelada”, diuen alguns, amb un to
displicent, atribuint al sobiranisme un contingut essencialista, desvinculat de
les preocupacions quotidianes de la gent. Però, realment, de què parlem
quan parlem de l’estelada? La senyera, l’escut comtal de Barcelona, datat
el 1150, constitueix el distintiu nacional més antic d’Europa. Simbolitza un
territori amb llengua i història pròpies, però sobretot una identitat col·lectiva
forjada per la integració de successives onades d’immigració: d’Occitània al
XVI-XVII, de l’Estat espanyol al XIX-XX i d’arreu del món al XXI. La integració
a través d’un sentiment positiu de pertinença, i no per imposició, ha fet que
la convivència amb la diversitat, sigui avui un element essencial de la identitat catalana.
El triangle i l’estrella prenen significat polític al segle XVIII amb la Il·lustració: racionalitat i llibertat enfront d’absolutisme. El triangle simbolitzà
l’equilibri dels valors republicans (llibertat, igualtat i fraternitat) a la Revolució Francesa. Les estrelles de cinc puntes, idealització de l’ésser humà ja
des dels pitagòrics, van ser col·locades a la bandera dels nord-americans
per mostrar que havien deixat de ser súbdits per esdevenir ciutadans d’una
república. El 1908, Vicenç Ballesté, inspirat per la independència cubana,
va dissenyar la primera senyera estelada. Des de llavors, aquesta bandera
reivindica el dret de Catalunya a dotar-se, com qualsevol altra nació del món,
d’un estat sobirà.
Per tant, en veure una estelada en una rotonda, una muntanya o penjada
d’un balcó, no pensem només en que és un símbol nacional, sinó també en
que representa la il·lusió col·lectiva en un projecte obert a tothom. Aquest
projecte, la República Catalana, ens dona l’oportunitat única de construir un
nou país basat en els valors simbolitzats pel triangle i l’estrella: democràcia,
justícia social i respecte a la diversitat. Fem-ho possible entre tots! •
Albert Pardo Balteiro
ANC-Altafulla
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Vida social

Exposició “Altafulla, aigua i color”, de Fermí Carré, al Fòrum Parroquial d’Altafulla. /
Foto: Ildefonso Cuesta

Capbussada unànime a la Piscina Municipal pel “Mulla’t per l’Escleròsi”. / Foto:
Jean Segovia

Primer correfoc d’estiu del Grup de Diables d’Altafulla al
barri marítim. / Foto: I.C.

Tallers i contacontes de Gemma Maymó a la Bibliomar, al Parc Voramar. / Foto:
Gemma Soldevila
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La sala La Violeta va acollir la primera reunió del voluntariat de Tarragona 2017. /
Foto: Altafulla Bloc

Processó de la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors i mariners. /
Foto: Robert Vera

Campus d’Estiu dels clubs de futbol, bàsquet i futbol sala d’Altafulla. / Foto: I.C.

Presentació del llibre “L’edat dels homes”, de l’altafullenc Hèctor López Bofill. /
Foto: G.S.
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Entitats
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Tot a punt per a la XVIII Fira
d’Artesans d’Altafulla

U

n any més, el Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla està ultimant els detalls que configuraran la Fira d’Artesans que enguany tindrà lloc els
dies 13, 14, 15 i 16 d’agost. Aquest any, com en les últimes edicions, la fira tindrà una estructura definida quant a la distribució de zones.
Comptem amb els carrers i les eres per a la ubicació de les parades que
ofereixen artesania variada; la zona sota l’era dels Senyor on s’ubiquen
els artesans d’ofici que ofereixen la demostració dels procés d’elaboració
dels seus treballs; el carrer Camí de l’Ermita, al costat del museu, i a la
gespa de l’era de l’Isidrot, on podrem trobar la més variada oferta gastronòmica; la gespa sota el castell, on podrem gaudir, una vegada més, de
l’oferta musical amb les actuacions dels grup Versio.cat, el trio Zapping, el
trio Vintage i, per acabar la festa, el concert de gralles que ens oferiran el
Grup de Grallers d’Altafulla.
D’altra banda, i per tal d’ampliar l’oferta lúdica-musical de la Fira, hem
apostat per adaptar un espai especialment acollidor, sota els pins, per albergar les actuacions musicals del Trio Mahler i del grup de gospel del Baix
Gaià GG Gospel. I no ens podem oblidar del públic infantil! Hem adaptat
una zona pensada per a ells, el Parc del Comunidó, on a banda de poder
gaudir de les atraccions que hi hauran instal·lades de manera permanent,
podran participar en els tan esperats contacontes que ens oferiran, com
cada any, les nostres “cuentistes” per excel·lència: la Joana Badia i la Pepi
Miró, així com d’un espectacle de màgia i d’una disco mòbil per al més
“marxosos”. Per descomptat, i com ja és habitual, comptarem amb la
participació dels tan estimats Gegants d’Altafulla, que ballaran al so de la
música del Grup de Gallers per tots els carres de la fira. No hi podeu faltar.
Us hi esperem! •
Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla

Excursió de la Penya Ciclista

E

l passat 7 de juny vàrem celebrar l’excursió que, com cada any, ens porta a
un indret dels molts que hi ha per visitar a Catalunya. Aquest any el destí era a
Caldes de Montbui. De bona hora vàrem sortir d’Altafulla un autocar ben ple cap
allà. Un viatge curt de només una hora, on els diferents grups havien de començar
la seva activitat, aquest any amb un “enemic” especial que va ser la calor. El grup
de carretera va anar a Sant Llorenç Savall, fent un total de 65 quilòmetres (en un
dia com aquest no cal fer massa cosa). El grup de muntanya va anar fins a Guanta, fent un total de 30 quilòmetres. El grup de senderisme va fer una ruta d’uns 12
kilòmetres i per últim, el grup cultural va visitar les meravelles de Caldes, com les
termes romanes, la Font del Lleó, on pots tocar l’aigua que surt a 74º C, i a més,
va coincidir que els carrers estaven plens de catifes de flors, la qual cosa li donava
un atractiu especial. Com fem sempre, al migdia ens reuníem tots plegats (vora 60
persones) per dinar i, aquesta estona s’aprofità també per intercanviar impressions i fins un altre any! Aquest 2015, la Penya celebra el seu 30è aniversari. Trenta
anys de molta activitat i companyonia. Que continuï la bona salut! •
Juanjo Sirvent
Penya Ciclista Altafulla

Serveis
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977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 19 88

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

Guàrdia Civil

062
977 63 53 00
088

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

Emergències

112

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia Anna Arasa
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinES de Turisme
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

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. RIQUELME / INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. ROSER FLEIX: 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

977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

Com a residus admissibles: fluorescents, pneumàtics, bateries, pintures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

El servei es reprendrà el 21 de setembre. Heu de dirigir-vos a la
Deixalleria de Torredembarra

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

Deixar la poda al carrer sense avisar pot comportar una sanció de
60 € a 2.000 €

Esplai de la Gent Gran
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

Biblioteca Municipal
Les Escoles s/n

977 65 11 76

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)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 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

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Protecció Civil

977 65 14 89

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
CÀRITAS PARROQUIAL

648 14 57 56
629 55 79 45

Recollida de poda i restes de jardineria

Servei de transport per a la gent gran
ANADA
10,15

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

10,25

Carrer dels Munts

10,35
10,45

TORNADA
12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

11,25

Eroski

A l’agost només funciona els dimarts i els dijous
Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08 (Re g id o ria d ’Acció So cial i Ciu tad an ia )

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a divendres:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
De 10 a 13 h

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona.
Cal acreditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 977 64 58 19

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST

SETEMBRE

01/02: S. Domingo
03/09: MIRAR FINESTRETA
10/16: S. Domingo
17/23: MIRAR FINESTRETA
24/30: S. Domingo

31/06: MIRAR FINESTRETA
07/13: S. Domingo
14/20: MIRAR FINESTRETA
21/27: S. Domingo
28/30: MIRAR FINESTRETA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
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

Autobusos
nocturns

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle,
Beneficència, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada,
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas
Rabassa, El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet,
Esquirol, Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit i Ferran

Pere
Martell
6:20
7:23
8:07
9:01
10:29
11:13
12:04
12:57
13:30
14:35
15:11
16:06
16:46
17:55
18:36
19:28
20:10
21:02
21:35

Aiguamolls
del Gaià
6:49
7:55
8:43
9:35
11:04
11:48
12:40
13:33
14:04
15:08
15:44
16:38
17:19
18:30
19:12
20:05
20:44
21:34
22:04

Aiguamolls
del Gaià
7:03
7:44
8:11
8:53
9:50
11:19
12:14
12:56
13:48
14:24
15:23
16:00
16:53
17:34
18:45
19:27
20:20
20:59
21:49

Pere
Martell
7:37
8:21
8:50
9:28

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:07

8:05
10:03
11:37
13:13
14:47
16:19
18:11
19:43
21:10
22:33

8:20
10:18
11:52
13:28
15:00
16:32
18:26
20:01
21:25

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:08
19:41
21:09
22:30

8:20
10:17
11:50
13:27
14:59
16:32
18:25
20:01
21:25

8:56
10:53
12:25
14:06
15:30
17:08
18:58
20:32
21:53

Servei deixalleria mòbil

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 10 85

Transports
L2

Centre de Salut

Primer dilluns de mes: Brises de Mar
Segons dilluns de mes: Plaça Catalunya
Tercer dilluns de mes: aparcament darrera església baix a mar
Quart dilluns de mes: carrer Alcalde Pijuan
Horari: de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

v

Altf/Bcn
6:01
7:07
7:29
7:56
8:08
9:04
9:42
10:35
11:33
12:02
12:33
13:32
14:35
15:03
15:55
16:36
17:06
17:36
18:39
19:11
20:05
20:36
21:08
21:49

AUTOCARS
Període temporada alta
(del 16 d’abril al 2 de novembre)

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 17.15h
Diumenges i festius: 17.40h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 20.55h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

HORARI DE MISSES

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

Tarragona

19:20
20:02
20:54
21:28

Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:56

05:00

Tarragona
Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

AUTOBUSOS

RENFE

Altf/Tgn
6:58
7:23
7:30
8:29
8:59
10:00
10:30
10:38
10:58
11:58
12:58
13:56
14:27
14:59
15:31
15:58
16:27
17:00
18:00
18:30
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

11:54
12:49
13:37
14:27
15:03
15:59
16:38

Altafulla
/ Tarragona

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• 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 (17 i 28 d’agost)
Comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

19

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.25
7.40
8.00
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.30
7.45
8.06
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
6.45
7.65
7.55
8.05
8.25
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.30
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.10
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.50
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.36
15.05
15.30
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.55
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.40
15.10
15.35
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Diumenges i festius
Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 2 h

Església de Sant Martí

Dilluns i dijous

De dilluns a divendres

Església de Sta. Maria

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

Diumenge: 11.45 h
Dissabtes: 19.30 h

