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Una Altafulla oberta, dinàmica, activa i participativa 

La regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla ha augu-
rat una temporada d’estiu “històrica”. Encara que queden 

dades per confirmar (principalment les xifres d’aquestes dues 
darreres setmanes d’agost), tot indica que ha estat un “bon 
estiu”. L’increment del turista francès a les nostres contrades, 
el turisme familiar català i de la resta de l’Estat fidel a Altafulla, 
les nombroses activitats d’estiu que s’han programat des de 
les regidories de Cultura, Festes i Turisme i la lleu recupera-
ció econòmica han pogut ser factors influents perquè Alta-
fulla hagi registrat xifres d’ocupació que fins ara no s’havien 
assolit (o almenys en els últims anys des que va arrencar la 
crisi econòmica el 2008). El que no podem obviar és l’am-
bient que s’ha viscut en cada racó del municipi i les dades 
d’afluència de públic en esdeveniments tan notables com la 
Fira d’Artesans, el Festival Internacional de Música, el Cam-
pionat d’Espanya de Triatló, l’Altacústic, i molts altres. A tall 
d’exemple, la Fira d’Artesans, malgrat la pluja que va caure 

dissabte, va ser capaç d’assolir els 20.000 visitants, i diumen-
ge, els aparcaments que s’havien habilitat per als cotxes van 
haver de penjar el cartell de complet. Enguany, més de 1.500 
espectadors van omplir la plaça de l’Església en les sis actu-
acions del Festival Internacional de Música. Com a exemple 
d’èxit, el dia que es va penjar la plataforma tarrakoticket.cat 
de venda d’entrades online va ser el dia que més públic va 
tenir. El campionat estatal de triatló va portar a Altafulla unes 
3.000 persones. Segons s’estima, el càlcul aproximat de des-
pesa mitjana és de 100 euros. Multipliquin vostès mateixos. 
Noves infraestructures hoteleres han provocat també aquest 
increment de visitants que, un cop proven Altafulla, molts re-
peteixen. I és aquí on està la qüestió. No hem d’abaixar el llis-
tó, i entre tots i totes, hem de seguir treballant per una Altafulla 
oberta, dinàmica, activa i participativa. I no marxeu perquè 
la festa continua. Visca la Festa Major Petita de Sant Antoni! 
Gaudiu de la Diada Nacional de Catalunya. •

La “Plaça del Pou” es distribueix en  
més de 30 establiments d’Altafulla.  
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El triatló d’Altafulla és un dels millors de l’Estat, 
segons els esportistes

El circuït de triatló d’Altafulla és un dels millors de tot l’Estat espanyol. Ho han 
assegurat els mateixos triatletes que han participat al Campionat d’Espanya de 
Triatló Olímpic, que s’ha celebrat a la localitat el darrer cap de setmana d’agost. 

La prova, que ha comptat amb uns 200 voluntaris, ha estat un èxit rotund i 
ha servit de prova organitzativa de cara als Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Els 
participants li posen molt bona nota quant al circuït de competició, al nivell 
altíssim dels esportistes, a l’organització i al públic local. De fet, el mateix 
campió en l’elit masculina, l’olotí Nan Oliveras, ha remarcat que “aquest circuit em va 
perfecte, i venia amb moltes ganes de guanyar”. En aquest mateix sentit, Uxio Abuin, 
tercer classificat en la prova altafullenca i fins ara campió d’Espanya, ha manifestat 
que “la d’Altafulla sempre és de les millors, així que estic molt content d’haver vingut, 
i esperem tornar-hi l’any vinent”, i ha sentenciat: “No recordo gairebé cap campionat 
d’Espanya amb tant nivell com aquest”. I tant la recent campiona d’Espanya, Tamara 
Gómez, com el paratriatleta i també guanyador a la cursa d’Altafulla, Jairo Ruiz, han 
assegurat que “el circuït d’Altafulla és molt bonic, i que el poble s’ha bolcat amb 
nosaltres malgrat l’horari i la calor”. Gómez ha remarcat que “és un plaer venir aquí 
perquè el públic altafullenc no para d’animar-te en tot moment. Estem molt a gust a 
Altafulla”.

José Hidalgo, president de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI), ha qualificat 
el campionat d’Altafulla com “un dels millors que s’han realitzat fins el moment, 
tant pel nivell dels esportistes com per l’escenari”. Ha destacat que l’Ajunta-
ment els ha ofert “les millors condicions possibles per organitzar-lo”, i que la voluntat 
és que amb els Jocs Mediterranis Tarragona 2017, Altafulla es converteixi en “un 
referent històric d’aquest esport”. Hidalgo ha avançat que la intenció és que el 
municipi aculli l’any vinent una prova test de caràcter europeu per als països 
de la mediterrània.

Jesús Andreu, president de la Federació Catalana de Triatló, ha destacat el nivell 
“altíssim” del campionat. Ha explicat que únicament hi han faltat els quatre millors 
triatletes per la seva coincidència amb el calendari mundial. Ha titllat la prova “d’es-
pectacular”, i s’ha mostrat molt satisfet amb l’aposta de la Federació Espanyola de 
traslladar els circuits de ciclisme i de cursa a peu a pocs metres del mar. Andreu ha 
recordat que va ser ara fa quatre anys quan van portar el projecte de la Cadena SER 
al municipi, i que des d’aleshores el canvi ha estat “abismal”.

També ha parlat d’aquesta evident evolució Jorge García, director de Competi-
cions de la FETRI. Ha explicat que durant els dos darrers anys Altafulla ha estat la 
seva gran aposta, i que enguany encara s’ha donat “un pas més enllà”. El circuit 
ha ofert unes característiques molt similars a les d’un esdeveniment d’àmbit 
internacional, i García considera que “han aconseguit donar amb la tecla correcta 
amb una bona conjugació entre les proves d’Elit i les de Grups d’Edat”.

També ha fet referència a la prova test de l’any vinent. Ha avançat que ja s’hi ha 
de començar a treballar perquè “per aconseguir uns bocs jocs el 2017, cal realitzar 
aquest test previ que permeti definir un bon disseny, una bona configuració, i una 
bona estructura”. En aquest camí, ha explicat que l’Ajuntament d’Altafulla és el seu 
“soci estratègic”, i que “de la mà aconseguiran que el triatló sigui el millor esport 
dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017”.

El director de la prova, Guillermo 
Alonso, també ha expressat la seva 
satisfacció per una prova que consi-
dera que ha estat “tot un èxit partici-
patiu, competitiu, i organitzatiu”. I ha 
afegit: “Cal, però, continuar treballant 
per seguir millorant”. Ha insistit que 
els voluntaris són “el pilar fona-
mental per portar Altafulla al més 
alt possible”. Guillermo Alonso ha re-
conegut que amb el canvi de format, al 
tractar-se d’una distància superior, ha 
requerit d’uns mitjans i d’una infraes-
tructura superiors, però ha significat un 
“gran salt qualitatiu”. Ha explicat que 
“estan una mica més a prop de Tar-
ragona 2017. La configuració és molt 
semblant, i a més, han tingut la sort 
que els responsables dels Jocs hagin 
pogut gaudir de les proves en primera 
persona i comprovar que Altafulla està 
capacitada”. 

L’alcalde, Fèlix Alonso, també ha 
fet una valoració molt positiva de la cita 
altafullenca. Ha explicat que “el més important és preguntar als participants, que són 
qui gaudeixen i pateixen les proves”. En aquest sentit, ha avançat que la majoria 
qualifiquen el recorregut “d’espectacular” i marxen “amb ganes de tornar 
l’any vinent”. El batlle ha agraït la tasca del voluntariat i dels cossos de seguretat, el 
suport de les administracions i dels patrocinadors, i la paciència i la comprensió de 
la gent pels problemes de mobilitat que suposa la celebració de la prova. Ha explicat 
que “són dos dies de sacrifici que es veuen recompensats la resta de 363 dies de 
l’any”. S’ha mostrat “molt orgullós que un poble de 5.000 habitants pugui organitzar i 
acollir una prova d’aquestes característiques”, i convençut que el triatló serà “la millor 
prova de la cita del 2017”. 

El regidor d’Esports, Jaume Sànchez, ha fet una valoració “més que positiva” 
d’una prova que diu que ha estat “un veritable espectacle i tot un èxit en tots els 
sentits”. S’ha mostrat també molt orgullós del voluntariat, qui “ajuda a unir i fer 
més fort el municipi”, i considera que amb la prova d’aquest cap de setmana 
es demostra que Altafulla “està preparada i capacitada per acollir els Jocs del 
2017”. / Fotos: Harold Abellán / Gemma Soldevila / Robert Vera. •
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Altafulla començarà el nou curs escolar 
amb gairebé 1.500 alumnes

El col·lectiu docent ja ha tornat a les aules, però no 
serà fins el proper 14 de setembre que comenci 
el nou curs escolar 2015-2016. El professorat ha 

començat aquests dies a definir les programacions per 
tenir-ho tot a punt amb l’arribada dels alumnes. Uns 
alumnes que enguany s’elevaran al municipi al voltant 
dels 1.500. L’escola La Portalada encetarà el curs amb 
420 estudiants, mantenint la xifra de l’any passat; l’es-
cola El Roquissar, amb 250 alumnes, 35 més que el 
2014; l’Institut, amb uns 500 alumnes; i l’Escola Mu-
nicipal de Música, amb 200. Pel que fa a les llars d’in-
fants, a falta encara d’omplir les darreres places per a 
nadons, l’alumnat rondarà la vuitantena en el cas d’Hort 
de Pau, i la quarantena a Francesc Blanch. En el cas 
de les llars d’infants, ja van començar el passat 4 de 
setembre.

Pel que fa a les escoles de primària i a l’Institut, les 
classes s’iniciaran el dilluns 14. La Brigada Municipal 
ha realitzat les últimes tasques de manteniment, 
com són la poda i la restauració del sauló a l’esbarjo. 

Les classes s’allargaran fins el 21 de juny, i les vacances 
de Nadal seran del 23 de desembre al 7 de gener. Les 
de Setmana Santa, del 19 al 28 de març.

PERíODE DE PREINSCRIPCIONS A L’ESCOLA 
D’ADULTS

L’Escola d’Adults d’Altafulla ja ha obert el període de 
preinscripció per al curs 2015-2016. El passat mes de 
maig els que ja eren alumnes del centre van haver de 
confirmar la seva plaça, i ara és el torn dels nous alum-
nes. La reserva provisional es podrà sol·licitar els 
dies 2, 3, 7, 8, i 9 de setembre de forma presencial en 
horari d’oficina, de dilluns a dijous de 9 del matí a 1 del 
migdia; per via telefònica al 977 65 10 85 en el mateix 
horari; o enviant un correu electrònic a escolaadults@
altafulla.altanet.org. Cal indicar nom i cognoms, DNI, 
matèria, lloc d’empadronament, si s’és treballador de 
l’Escola d’Adults o si es tenen cònjuge o fills que ho 
siguin, si s’és treballador de l’Ajuntament o es treballa 

en algun dels centres d’ensenyament del municipi, i si 
s’està en situació d’atur. 

La regidoria d’Educació, encapçalada per l’edil Eva 
Martínez, va repartir durant el mes d’agost informació a 
domicili sobre el nou curs. Les proves de nivell per a les 
diferents matèries es duran a terme els dies 15 i 16, el 
llistat d’admesos es publicarà el 22, i les matrícules es 
formalitzaran els dies 23 i 24 de setembre. El calendari 
i els horaris s’acabaran de definir al llarg d’aquest 
mes, i les classes començaran l’1 d’octubre. 

La programació es manté respecte l’any passat pel 
que fa a matèries. Les úniques novetats d’aquest curs, 
segons ha avançat Eva Martínez, són el nou nivell d’ale-
many, i el manteniment del mòdul d’italià ‘Aprendre cui-
nant’. Enguany es farà un únic pagament per matèria i 
curs, a excepció dels casos de persones en atur o jubi-
lades i famílies nombroses o monoparentals, que podran 
fer el pagament en dos terminis. També es permetrà el 
pagament fraccionat en aquells cursos que van de l’oc-
tubre al maig. •
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Comencen aquest mes les obres al carrer Martí d’Ardenya

Serà l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios qui 
finalment s’encarregarà de dur a terme els treballs 
després que fos la companyia que tragués més 

puntuació en el concurs públic d’entre la vintena que s’hi 
van presentar. Ho farà per un import de 180.477,04 €, i 
amb un termini d’execució de vuit setmanes, enlloc de 
les setze que contempla el projecte. Segons la regidora 
d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, el contracte d’obra 
amb la companyia se signarà el 15 de setembre, per tant 
els treballs començaran aquest mes. El projecte “vol 
transformar el caràcter actual del carrer Martí d’Ar-
denya, cap a un carrer prioritàriament  peatonal”, 
segons ha explicat l’edil. Malgrat això, el carrer segui-
rà sent accessible als vehicles a motor, però el projecte 
implicarà que els vianants passin a ser els protagonis-
tes de l’espai. De la mateixa manera, la peatonalització 
d’aquest carrer s’ampliarà actuant sobre el carrer Sant 
Antoni Abat per tal de completar el tram no peatonalit-
zat en l’actuació de 2012, aconseguint així un recorregut 
destinat a vianants que connecti els dos carrers. 

Per aconseguir aquesta transformació es crearà un 
carrer de plataforma única, col·locant la cota final d’aca-
bat al mateix nivell de les voreres actuals, i per poder 
permetre el pas de vehicles rodats es crearà una calçada 
de material diferent al de les voreres, sempre a la mateixa 
cota, i la calçada es realitzarà amb formigó tintat 
amb còdols de riu embeguts per mantenir l’aspec-
te dels carrers originals de la part més antiga del 
nucli antic. El carrer mantindrà la pendent existent en el 
seu sentit longitudinal, i en el sentit transversal es realit-
zarà una pendent del 3% que permeti enviar les aigües 
cap al carril central de recollida i evitar que puguin acce-
dir a l’interior dels habitatges en planta baixa. L’actuació 
també servirà per ordenar i amagar les instal·laci-

ons existents al carrer, actualment situades a les 
façanes dels habitatges, que se soterraran per 
completar una millora total del vial a nivell funcional i es-
tètic. Per tant, s’haurà d’aixecar el carrer per canalitzar 
de manera soterrada totes les instal·lacions, únicament 
deixant intactes les instal·lacions de gas, es crearà una 
nova canalització d’aigües pluvials i finalment es cobrirà 
donant un nou acabat. A partir de l’inici de les obres, 
la circulació de vehicles quedarà afectada pels carrers 
Martí d’Ardenya, Sant Martí, carrer de Dalt i un tram de 
Sant Antoni Abat. La desviació de vehicles es podria 
realitzar pel carrer Mainada.

LA CONVERSIÓ DE L’ANTIC hOSPITAL

Una de les altres obres que podrien començar a fi-
nals de setembre podrien ser les de l’antic hospital. 
Es tracta d’una construcció d’estil renaixentista del 
segle XVI de més de 1.000 m2. L’objectiu del projecte 
és convertir aquest edifici en un espai polivalent amb 
capacitat per a un centenar de persones, que pugui 
funcionar com a auditori, i que pugui incloure també 
dependències administratives i el centre d’interpreta-
ció de la Vila Closa. L’ajuntament l’ha adquirit enguany 
per 290.000 €.•

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria per subvenci-
onar obres d’arranjament de l’interior dels habitatges amb la voluntat facilitar 

l’autonomia de les persones grans i donar suport a les persones amb depen-
dències. La convocatòria va dirigida a persones de més de 65 anys que visquin 
a l’habitatge objecte de l’arranjament, sempre que sigui el seu domicili habitual i 
permanent, i a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o 
que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent.

Les obres han d’anar destinades al manteniment de les condicions d’habitabi-
litat, a l’adequació de la normativa vigent de les instal·lacions, o a l’adaptació inte-
rior per a la millora de l’accessibilitat. L’import màxim per actuació és de 2.500 
euros, i el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 21 de novembre 
de 2015. Les bases i els models de sol·licitud es poden trobar al portal tarrago-
nes.cat, i es pot rebre més informació de la convocatòria al web de la Generalitat. 

Les persones interessades també es poden dirigir de forma presencial a l’Ofici-
na Local d’Habitatge del Tarragonès, ubicada al número 3 del carrer de la Coques 
de Tarragona. També poden rebre més informació a través de la regidoria 
d’Acció Social i Ciutadana de l’Ajuntament d’Altafulla. •

  Subvenció per a obres d’arranjament en domicilis de persones de més de 65 anys
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Altafulla registra un estiu de rècords

A falta de confirmar les xifres defi-
nitives sobre com ha anat la tem-
porada estival, tot apunta que 

aquest estiu s’han registrat xifres rècords 
quant a afluència de visitants, si tenim en 
compte factors com ara la mitjana diària 
de consultes a l’Oficina de Turisme de la 
plaça dels Vents, o bé, la resposta del 
públic a la Fira d’Artesans, el Festival 
Internacional de Música i el Campionat 
d’Espanya de Triatló Olímpic. Segons 
la regidoria de Turisme de l’Ajuntament 
d’Altafulla, que encapçala l’edil Montse 
Castellarnau, la sensació d’hoteleres, 
restauradors i comerciants és alta i 
això fa pensar que s’estan superant xi-
fres d’altres temporades. Abans d’aca-
bar el mes d’agost, la mitjana diària de 
consultes a l’Oficina de Turisme ha estat 
de 75, i una de les notes destacades és 
l’increment del turista francès, tot i que 
per davant continua el turisme familiar 
català i de la resta de l’Estat.

Per la seva banda, el 28è Festival 
Internacional de Música d’Altafulla 
va tancar amb una assistència de 
més de 1.500 espectadors, fet que 

situa aquesta edició en “la més exi-
tosa de la seva història”, segons ha 
remarcat el regidor de Cultura, Jordi Mo-
linera. Des de les regidories de Cultura i 
Festes també han destacat la diversitat 
musical que ha ofert l’edició d’enguany. 
La gran novetat ha estat la inclusió del 
gènere d’òpera en el programa, un estil 
que mai havia tingut cabuda en el marc 
del festival. Precisament va ser aquesta 
interpretació operística de l’obra “Dido 
& Aeneas”, a càrrec de la formació lon-
dinenca “Per ad Parnassum” i del grup 
venecià “L’Offerta Musicale”, la que va 
cloure el cicle dels sis concerts. Més 
enllà de l’òpera, el recital d’àries i es-
pirituals negres amb Angela Brown i 
Ivon Frontela va ser la proposta que 
va rebre més bona acceptació amb 
més de 300 espectadors, que fins i tot, 
es van haver de treure bancs de l’Esglé-
sia perquè ningú es quedés sense se-
ient. A més, va coincidir que per la venda 
d’entrades pel concert va caure la web 
tarracoticket.cat, i es van formar llargues 
cues a la mateixa plaça per adquirir els 
tiquets.

Pel que fa a la 18ena Fira d’Ar-
tesans va tornar a esdevenir un èxit. 
La mostra va ser visitada per unes 
20.000 persones durant els quatre 
dies, segons el Col·lectiu d’Artesans 
d’Altafulla. Una xifra inferior a les 26.000 
registrades en la passada edició, en 
què tant la regidora de Turisme, Mont-
se Castellarnau, com el coordinador de 
la fira, Diego Spano, han coincidit que 

el descens s’ha produït a causa de la 
pluja del dissabte, que va obligar molts 
visitants a marxar, i a d’altres a ni tan 
sols sortir de casa. De fet, s’esperava 
que aquesta fos una de les jornades de 
major afluència amb una participació de 
8.000 visitants, i finalment se’n van re-
gistrar al voltant de 3.000. El dia amb 
més participació va ser diumenge. / Fo-
tos: G.S. / R.V. / J.M.R. •

La UNESCO ha declarat el conjunt 
arqueològic de Tarraco espai de Va-

lor Universal Excepcional. El Comitè de 
Patrimoni Mundial s’ha reunit a Bonn i 
ha declarat que l’enclavament tarragoní 
“té una significació excepcional que 
transcendeix els límits nacionals”. 
El reconeixement respon a l’excepcio-
nal importància en el desenvolupament 
del disseny urbà romà, que va servir de 
model a altres capitals de província de 
l’Imperi Romà i que, en l’actualitat, s’ha 
convertit en un testimoni sense prece-
dents d’una etapa important de la histò-
ria dels pobles del Mediterrani.

El conjunt arqueològic de Tarraco el 
conformen la muralla de Tarragona, el 
recinte de culte imperial, el fòrum pro-
vincial, el circ, el fòrum de la colònia, 
el teatre romà, l’amfiteatre, la basílica 
visigòtica, l’església romànica, la ne-
cròpolis, el pont del Diable, la torre dels 

Escipions, el Mèdol, la Vil·la romana de 
Centcelles, la Vil·la romana dels Munts 
d’Altafulla, i l’Arc de Triomf de Roda de 
Berà. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
considera que es tracta d’un reconei-
xement “molt merescut”, i s’ha mostrat 
“més que agraït” ja que es tracta “d’un 
pol d’atracció més pel turisme cul-
tural i familiar pel qual s’aposta des 
de l’Ajuntament”.

Aquesta nova declaració, ara com 
a Valor Universal Excepcional, ratifica la 
de l’any 2000, quan la UNESCO ja va 
declarar el conjunt Patrimoni de la Hu-
manitat. Situa l’enclavament arqueolò-
gic a l’alçada d’altres grans monuments 
del món com ara Atapuerca, l’Acròpoli 
d’Atenes, el centre històric de Bruges a 
Bèlgica, la ciutat de Verona i el centre 
històric de Siena a Itàlia, la plaça Roja de 
Moscou o les línies de Nasca al Perú; i, a 
més, en garanteix la seva preservació. •

  La UNESCO declara la Vil·la romans dels Munts Valor Universal Excepcional
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Front comú del territori per defensar els 
Jocs Mediterranis Tarragona 2017

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, s’ha sumat al 
front comú del territori per defensar els Jocs 
Mediterranis Tarragona 2017. D’aquesta mane-

ra, s’afegeix al suport que els alcaldes de les quinze 
seus esportives, de la Generalitat, de les Diputacions 
de Tarragona i Barcelona, dels consells comarcals del 
Tarragonès i el Baix Camp i de la Cambra de Tarrago-
na han donat a l’alcalde de Tarragona i president del 
Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis “Tarragona 
2017”, Josep Fèlix Ballesteros, amb l’objectiu d’instar 
al govern espanyol “a evidenciar el seu compromís 
ferm amb els Jocs i incloure’ls en els pressupostos 
generals de 2016”. El batlle tarragoní ha assegurat que 
l’Estat va comprometre’s amb els Jocs amb una carta 
de garanties financeres i amb el suports del Congrés, 
el Senat i el Consell de Ministres a la candidatura de 
Tarragona. A hores d’ara, ja se sap que no hi ha cap 
partida concreta, i per això, el president del Comitè In-
ternacional dels Jocs Mediterranis (CIJM), Amar Adda-
di, farà arribar una carta a la vicepresidenta del Govern 
de l’Estat i al ministre de Cultura, Ensenyament i Esport, 
en referència a la falta de partida pressupostària pels 
Jocs Mediterranis Tarragona 2017.

Contràriament a això, el president del Consell Su-
perior d’Esports (CSD), Miguel Cardenal, ha avançat 
en una reunió mantinguda amb els alcaldes dels mu-
nicipis seu, que s’hi destinaria un finançament di-
recte i específic que ascendiria als 12 milions 
d’euros. Una quantitat, segons Fèlix Alonso, que és 
“insuficient”. Ha insistit que “més enllà d’una inversió 
econòmica, també és una inversió a nivell de publici-

tat”. Ha afegit que “el que sembrem avui, ho recollirem 
demà”, un esforç que suposarà un “rèdit econòmic” i 
un “prestigi” pel territori. El batlle altafullenc ha volgut 
destacar també que “és la ciutat de Tarragona qui fa 
l’esforç més gran i qui tira del carro”, i que, per acon-
seguir-ho, l’Ajuntament d’Altafulla “se solidaritza i 
sempre estarà al seu costat per ajudar a empè-

nyer”. En aquest context ha criticat que “altres només 
miren el seu campanar”.

Mentrestant, el CIJM posa molt bona nota al pro-
jecte de Tarragona 2017. En destaca com a trets fo-
namentals la racionalitat, la sostenibilitat de les inversi-
ons, i la recerca de la màxima eficiència i visió del llegat 
posterior dels Jocs Mediterranis. •
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República Centreafricana en un camp de 
desplaçats per un conflicte bèl·lic. També 
al Congo, a partir de la guerra tribal entre 
hutus i tutsis, i al Sud Sudan en un conflicte 
que sembla no tenir fi, primer entre Nuars i 
Dinkas, ara entre Shilluks i Dinkas... L’últim 
viatge ha estat al Nepal, el primer desastre 
natural que visc.

Com és la feina d’una responsable 
de logística en països on en moltes 
ocasions estan en guerra i on manca de 
tot?
Molts dels problemes que teníem per exem-
ple a Bangui, a la República Centreafricana, 
són fins a cert punt els mateixos que en 
altres missions de Metges Sense Fronteres. 
I molts d’aquests reptes estan interconnec-
tats. Els problemes d’aprovisionament van 
créixer en part pel tancament d’algunes 
fronteres del país i per la dificultat de trobar 
proveïdors locals. Un factor que va complicar 
les coses va ser l’escassetat de combus-
tible, agreujada amb el desplegament del 
nou contingent de Nacions Unides, que va 
provocar un increment de la demanda de 
combustible mentre l’oferta es mantenia 
igual perquè l’únic proveïdor local no podia 
augmentar la seva capacitat. I parlem d’un 
país que, a tall d’exemple, les carreteres de 
la pròpia capital estan sense asfaltar. Per-
què ho entenguem millor, a Occident obrim 
l’aixeta de casa i raja aigua, als països en 
vies de desenvolupament és difícil trobar 
una aixeta i encara més difícil que ragi aigua. 
És a dir, no només has de pensar amb els 
grups electrògens, sinó com alimentar-los. 
Negociar amb totes les parts afectades i 
adaptar-nos a la realitat del país, ens ajuda 
a trobar una solució. Nosaltres hi estem per 
donar bàsicament assistència sanitària a tot-
hom, sigui qui sigui i vingui d’on vingui.

Vivint de ben a prop conflictes armats, 
desastres naturals, un es pot convertir 
de pedra?
És un tòpic, però veritablement els qui hem 
tingut la sort de néixer aquí som uns pri-
vilegiats. I no som de pedra. Naturalment 
que t’afecta, i molt, tot el que pots arribar a 
veure. Mentre aquí la canalla juga, en alguns 
països els nens i les nenes només intenten 
sobreviure i a vegades ho han de fer ar-
mats. La majoria de conflictes bèl·lics s’aca-
ben convertint, més enllà dels interessos 
econòmics i polítics que hi puguin haver, 

per la pertinença a diferents tribus o ètnies. 
Això ha provocat el trencament de famílies i 
amistats que, abans que es produís el con-
flicte, convivien sense problemes, més enllà 
dels rutinaris.

Es viuen moments de por?  
I moments de sentir-se amenaçats també. 
En els contextos on treballem pot passar 
de tot, per aquesta raó, quan decideixes 
formar-hi part, has de ser conscient d’on 
vas i en quin context et trobaràs així com fer 
un pre-anàlisis dels riscos que correm i de 
les mesures de prevenció que pots posar 
en pràctica en tot moment, i sobretot, no 
baixar el grau d’alerta. El primer cop que 
t’apunten amb una pistola estàs morta de 
por, de fet en tots els cops, doncs hi ha si-
tuacions a les que mai t’hi acostumes, però 
has de mantenir la calma i intentar dialogar 
i fer entendre la finalitat amb la que hem ar-
ribat al país. I moltes vegades penses, què 
faig aquí? Però un cop passa tot... s’ha de 
tornar a la feina! Dedicar-se a això, moltes 
vegades és vocacional. Quan acabes un 
projecte, tornes a la comoditat de casa 
teva. Els que es queden allí, pateixen els 
efectes del conflicte o del desastre, són els 
que es mereixen tota l’atenció, tot el res-
pecte, i tota l’admiració.

Què farà quan tot això s’acabi?
Hi ha molta feina a fer. Tant de bo existeixi 
el dia en què deixem de fer aquesta feina 
perquè voldrà dir que els conflictes al món 
s’han acabat i que vivim en un planeta millor. 
El que tinc clar és que vull seguir ajudant 
amb el que pugui. Quan et plantegen un 
projecte d’acció humanitària i et fas una idea 
de la situació a la que s’enfronta la població, 
costa molt dir que no. De totes maneres 
crec que és necessari parar una temporada 
per assimilar experiències i emocions... Però 
hi ha molts fronts oberts al món. I no parlo 
solament de guerres convencionals; també 
hi ha la fam, la pobresa, la desigualtat, les 
violacions dels drets humans o la discrimi-
nació contra la dona, els infants o la gent 
gran... La gran frustració i la major impotèn-
cia que pateixes és que desgraciadament 
sembla que els conflictes no s’esgoten.

Altafullenca, de 35 anys. Llicenciada 
en Enginyeria Química per la 
Universitat Rovira i Virgili i Postgrau 
en Cooperació Internacional per la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
Maria Garcia Subirana va patentar el 
2003, conjuntament amb un equip 
de cinc persones, el “Procediment 
de recuperació d’hidrocarburs 
procedents de vessaments 
petrolífers”, que més tard serviria pel 
“xapapote” de Galícia. Des de fa més 
de tres anys, viu la vida intensament 
amb Metges Sense Fronteres. El 
darrer viatge que ha fet ha estat en el 
desastre natural de Nepal.

Què és el que li fa despertar aquest 
sentiment altruista?
Des de ben petita que he estat voluntària en 
diferents entitats però potser, el genocidi de 
Ruanda va ser el que més em va marcar. El 
fet de dedicar-nos a l’acció humanitària i els 
principis de neutralitat i independència, va 
fer que em decidís a formar part de Metges 
Sense Fronteres. Sempre m’ha interessat 
l’acció humanitària com a actuació imme-
diata en el territori. Vaig començar com a 
responsable de Logística en un projecte 
de malnutrició a l’Índia i més tard, em van 
destinar en una unitat d’emergències a la Albert Jansà

“La major impotència 
que pateixes és que 

desgraciadament 
sembla que els 
conflictes no 
s’esgoten”

“La població és la que 
pateix els efectes del 
conflicte, la que es 

mereix tota l’atenció, 
tot el respecte, i tota 

l’admiració”

“Moltes vegades penses, 
què faig aquí? Però un 
cop passa tot... S’ha de 

tornar a la feina!”
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Nosaltres ja ho sabíem
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa (AA-E)

 Aquests darrers dies hem escoltat 
com des del sector turístic de la 
Costa Daurada es parlava del pitjor 
any que es recorda per la davallada 
del turisme rus. Per contra, a la res-

ta de Catalunya les xifres han estat positives i, a Altafu-
lla, espectaculars. Què ha passat? Fa quatre anys vam 
trencar amb el model de projecció turística, a remolc 
dels grans operadors de la Costa Daurada. Algú po-
dia pensar que deixar d’anar a les fires de la mà dels 
tour operadors era una frivolitat ideològica. Vam en-
tendre que aprofitant els avantatges de la marca Costa 
Daurada, Altafulla podia tenir el seu propi model, dife-

renciat de destinacions com Salou. En moments de 
crisi el més fàcil és fer una oferta senzilla: sol, platja, 
compres i alcohol barat. És a dir, continuar amb el de 
sempre. Això els va servir a alguns per aturar el cop, 
però no per reformar un sector que precisa de visió de 
futur. La pregunta era: Volem ser la destinació del tot 
inclòs o aprofitem el bon nivell professional per donar 
un tomb a la situació? Aquest debat que avui també 
el té la ciutat de Barcelona, en un espai més modest 
i, per tant més fàcil de reconduir, el va tenir Altafulla i 
va escollir per un model diferent a la resta. Enteníem 
que per preus el nostre producte mai podria compe-
tir amb altres destinacions, que tot i les guerres que 

ajudem a provocar des d’occident, sempre hi haurà 
una destinació més barata. La nostra aposta va ser la 
qualitat, la tranquil·litat i l’esport. El resultat és evident. 
Hem tingut un estiu rècord i, el que és encara millor, 
amb uns visitants amb ganes de tornar. La nostra fer-
ma aposta per buscar el lideratge en cultura, política 
i esport ha donat resultat i la millor expressió l’hem 
tingut amb l’èxit del Campionat d’Espanya de Triatló. 
Els i les triatletes, els responsables federatius i els visi-
tants s’han quedat al·lucinats del que és capaç de fer 
una petita població. Sens dubte el mèrit és de tota la 
ciutadania per la seva comprensió i visió de futur i la 
satisfacció de ser referent. •

Anem a per totes!
Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla – L’EINA

 Després d’un mes de juliol excepcio-
nal pel que fa al nombre de visitants a 
la nostra vila, aquest agost no ha estat 
menys. Totes les activitats programa-
des han tingut una gran acollida, des 

de la Fira d’Artesans que es va omplir de gent malgrat 
la pluja del dissabte, fins a l’èxit de públic del Festival 
Internacional de Música, que tanca la seva vint-i-vuitena 
edició amb la millor entrada de la seva història. Però, tot 
i la gran quantitat d’activitats festives de l’estiu, les fes-
tes a Altafulla no comencen fins al setembre amb l’arri-

bada de la Festa Votiva del Quadre de Sant Antoni. La 
nostra Festa Major petita enguany presenta un progra-
ma ben atapeït, començant el dia 5 amb un festival de 
fitness i acabant el dia 13 amb el correfoc dels diables 
d’Altafulla. Un altre dels actes destacats és la inaugu-
ració del camp de futbol de gespa, un nou equipament 
important per al poble que donarà impuls al futbol local. 
Per altra banda, aquesta festa coincideix amb !a Diada 
de Catalunya, l’11 de setembre, que aquest any a més 
a més donarà el tret de sortida a unes eleccions trans-
cendentals per al nostre país: les eleccions catalanes 

del 27S. Aquestes eleccions han de ser el plebiscit que 
se’ns va negar en la consulta del 9N i és per això que 
hem d’anar a per totes, perquè ens hi juguem el futur 
de Catalunya. Cal aconseguir una majoria independen-
tista que ens doni el mandat democràtic necessari per a 
proclamar la República Catalana. El del 27S serà el vot 
de la nostra vida i no l’hem de desaprofitar. És ara que 
entre tots i totes hem de construir aquest nou país i el 
primer pas l’hem de fer el proper 27 de setembre. Per 
això, el 27S cal votar independència! •

Camp de gespa: del 17 d’agost de 2007 al 17 d’agost de 2015...

Aquest dilluns 17 d’agost el nostre futbol base anava 
estrenant la gespa artificial de l’estadi Joan Pijuan. Tot 
un esdeveniment llargament esperat, aquest poder 
trepitjar un camp homologable al de la Torre, Crei-
xell, El Catllar... Per un atzar significatiu, just vuit anys 
abans, el divendres 17 d’agost de 2007, ens reuníem 
a la sala de comissions de l’ajuntament regidors de 
cadascun dels grups d’aleshores i el president Bren-
dan Price amb l’empresa i l’arquitecte que l’havia fet 
per a l’ajuntament de Roda de Berà. El club m’havia 
convençut que calia el camp de gespa si no volíem 
fuga de canalla cap als camps veïns que sí que ja en 
tenien. En aquell Govern d’AA+CiU+PAU+ERC no-
més PAU crèiem i lluitàvem pel camp de gespa. AA, 

al seu Full, se n’arribà a mofar amb una vinyeta molt 
desafortunada i arribant a acusar-me de connivència 
amb la possible empresa proveïdora. Al ple del juliol 
de 2010 proposo una moció per destinar els diners 
alliberats d’actuacions per a gent gran que ja no s’es-
queien i la resta amb préstecs no executats per sumar 
una inversió en el camp de gespa. Resultat: vots en 
contra d’AA, AUPA, ERC a l’oposició i de CiU i Ideal al 
Govern; abstenció del PP i de l’alcalde (del PSC). Tres 
vots a favor: PAU, Jano i el llavors regidors d’esports 
Manel Ciércoles (PSC). Dos fets han portat a disposar 
finalment de camp de gespa: 1. L’ascens de 4ª a 3ª 
del club al camp del Bellvei, de l’equip entrenat per Al-
bert Jansà. On la massa de seguidors va reclamar-lo 

constantment, increpant els germans Alonso, alcalde 
i regidor d’esports presents. Fet de pressió social! 2. 
Cau del cel com a ingrés municipal una plusvàlua, de 
la vídua Lafarga, per valor de 380 mil euros. I som a 
menys d’un any de les eleccions. Oli en un llum, per-
què 300 mil seran per al camp de gespa. I ja el tenim: 
vuit o cinc temporades més tard... Benvingut sigui. I 
que no s’hi reclami cap mena de taxa d’ús per al club. 
Sinó que cal eliminar les que afecten el futbol sala i al 
bàsquet al poliesportiu. Les instal·lacions tenen vida 
perquè hi entrenen i juguen els clubs! •

Fonxo Blanch

¡Para el cambio social y político en Catalunya!

Podemos-Altafulla cree posible que una nueva forma 
de hacer política es necesaria, transparente, ciudada-
na, abierta, democrática y eficaz, en el marco de un 
código ético que asegure una práctica política basa-
da en el compromiso y la ciudadanía. Responsable y 
honesta. En el Círculo “Podem-Altafulla” considera-
mos que la candidatura de confluencia de “Junts pel 
Sí”, dando prioridad a la Declaración de Independen-
cia a partir de los resultados en las próximas Elec-
ciones Autonómicas a la Generalitat, es una estrate-
gia de Artur Mas para no dar la cara en los debates 

electorales ya que tendría que explicar sus Políticas 
de Austeridad (recortes) tanto en Sanidad como en 
Educación y Servicios Sociales, así como también de 
la corrupción que ha acompañado a sus gobiernos 
desde diciembre de 2010 a la fecha; tal como la Co-
misión de Investigación del Parlament de Catalunya 
ha evidenciado, corrupción instalada en Catalunya a 
través de la forma de hacer política de la familia con-
vergente, liderada por el expresidente Pujol y de CDC 
y su líder Artur Mas como herederos de la misma. Es 
deshonesto. Nuestra inequívoca lucha por una Cata-

lunya social, es la razón por la cual nos adherimos a 
la Confluencia con IC-V, EUiA y Equo en las próximas 
Elecciones Autonómicas del 27-S bajo la candidatura 
de “Catalunya sí que es pot”. Reafirmamos nuestra 
posición favorable al derecho a decidir en un Referén-
dum, respetando la decisión que las urnas indiquen. 
¡Para el cambio social y político en Catalunya! •

Podem altaFulla

  FÒRUM 
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Un mur de contenció solucionarà les trombes d’aigua 
del nou camp de gespa

L’Ajuntament d’Altafulla s’ha reunit 
amb els responsables de l’em-
presa que ha realitzat les obres 

d’instal·lació de la gespa i amb els ar-
quitectes corresponents per trobar una 
solució als problemes ocasionats per la 
pluja a l’Estadi Municipal Joan Pijuan. 
Unes solucions que han resultat ser 
més complexes del que es preveien. 
Finalment, les tasques no passaran per 
l’asfaltat del paviment, sinó que també 
s’haurà d’aixecar un petit mur que ro-
degi el camp als punt d’entrada d’aigua 
i sorra, al popularment conegut com a 
‘Gol del bar’. A més, al seu voltant es 
construirà una vorera amb paviment de 
ciment per garantir que les precipitaci-
ons no tornin a malmetre les instal·laci-
ons. Segons la regidora d’Urbanisme, 
Marisa Méndez-Vigo, amb aquestes 
actuacions, juntament amb l’ampliació 
d’un altre col·lector d’aigua, “se solu-
cionaran el 99% dels perills que es 
puguin produir”.

La previsió és que les tasques esti-
guin enllestides abans de la inauguració 
del nou camp. A partir d’aquesta data, 
es treballarà per buscar també una so-
lució a l’espai que quedarà entre el mur 
exterior i la vorera, encara de sorra. Els 
tècnics han desestimat l’opció d’as-

faltar-lo, donat que agafaria una tem-
peratura excessivament alta amb 
l’impacte directe del sol. Les alterna-
tives passen, doncs, o bé per buscar un 
asfalt especial o bé per cimentar-la. Serà 
l’empresa constructora, Voracys SL, qui 
es faci càrrec de les despeses. 

El consistori també s’ha reunit amb 
representants del CE Altafulla per va-
lorar i posar en comú totes aquestes 
novetats. Ambdues parts han fet una 
valoració molt positiva, i Méndez-Vigo 
ha celebrat trobar-se amb un Centre 
d’Esports “molt receptiu” i que ha sor-

tit “molt content” de la trobada. Altres 
detalls per polir que s’han tractat han 
estat la col·locació d’un nou joc de por-
teries als laterals del camp, tal i com 
s’havia acordat, que arribarà imminent-
ment, i la instal·lació del nou marcador 
electrònic. •
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Cercavila dels Gegants i Nans acompanyats pels Bastoners i Grallers d’Altafulla. / 
Foto: C.G.

Inauguració de l’exposició del Cercle Artístic a la Pallissa de l’Era del Senyor. / 
Foto: Salvador Antón

El Concurs de Castells de Sorra va despertar l’enginy dels participants. / 
Foto: Toni Cabanillas

El Desafiament de Patí de Vela s’ha tornat a quedar enguany a Altafulla gràcies al 
Club Marítim. / Foto: Gemma Soldevila

Els Diables Petits d’Altafulla, protagonistes de la tempesta de foc al barri marítim. / 
Foto: C.G.

Èxit en la II Mini-Tri-Atletes d’Altafulla on ha destacat que el 40% dels participants 
han estat nenes. / Foto: G.S.

La Grossa s’ha passejat un estiu més per la platja d’Altafulla on va despertar 
l’interès de visitants.

Nit de Piano i Poemes amb Fonxo Blanch, Joana Badia, Xesca Arqués i Josep Ma-
ria Bellido, i els músics Maria i Òscar Vidal, Maria Figa i Sílvia Amigó. / Foto: C.G. 
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El CE Altafulla entra a formar part de la Xarxa d’Escoles 
Formatives del RCD Espanyol

El Centre d’Esports Altafulla ja forma part de la Xarxa d’Escoles Formatives 
del RCD Espanyol de Barcelona. El conveni afecta als jugadors d’entre 4 i 14 
anys. Els groc-i-negres han acordat amb el conjunt blanc-i-blau l’adhesió a la 

Xarxa d’Entrenadors i de la Formació per al Futbol Base (XEF). El president del CE 
Altafulla, Francesc Julià, s’ha mostrat “molt satisfet” després d’arribar a un acord 
amb l’entitat perica ja que d’aquesta manera suma un valor afegit a l’escola de 
futbol base dels altafullencs. L’acord suposa que Altafulla serà el primer municipi 
de la demarcació de Tarragona en formar part de la xarxa blanc-i-blava i la quarta 
escola de tota Catalunya. El partit que enfrontava el RCD Espanyol i el Getafe en la 
primera jornada de lliga va servir per presentar l’escola altafullenca a l’estadi blanc-
i-blau amb la presència de Joan Collet, president del RCD Espanyol, i del president 
del CE Altafulla, Francesc Julià, acompanyats de membres de la junta com Cristina 
Magriñà i Pedro Navarro. 

D’aquesta manera, el club celebra l’acord al mateix temps que estrena el camp 
de gespa municipal a l’estadi Joan Pijuan. La XEF - Xarxa d’Escoles de Futbol del 
RCD Espanyol és un projecte que té com a objectiu disseminar per tota Catalunya 
un nou model d’escola de futbol basat en la formació integral de l’alumne. Això 
implica la formació del nen i la nena com a esportista i com a persona, desenvo-
lupant valors com ara la voluntat, l’esforç, la cooperació, el respecte, la discipli-
na, l’aprenentatge motor, les capacitats coordinatives i la intel·ligència tàctica. Els 
equips són entrenats per formadors del CE Altafulla amb un seguiment formatiu del 
RCD Espanyol, amb xerrades, jornades d’assessorament, entre d’altres qüestions. 
/ Foto: CE Altafulla •

En aquesta darre-
ra edició del 3x3 

han participat un total 
de 36 equips i 142 
jugadors, dels quals 
41 són noies, vinguts 
de tot arreu: Altafulla, 
Torredembarra, Tarra-
gona, Valls, Saragos-
sa, Barcelona, Rubí... 
La competició s’ha 
organitzat en 5 grups: 
categoria mini (benja-
mí i aleví mixt); infantil/
cadet masculí; júnior/cadet masculí; bàsquet femení (d’infantil a sènior), i sènior 
masculí. I s’han jugat un total de 142 partits. Després dels dos primers dies 
de competició, a ple sol i amb una calor impressionant, els partits de dissabte 
es van haver de traslladar al pavelló municipal d’Altafulla per pluja. Els guanya-
dors d’aquesta 22a edició, per categories, han estat: Mini – 1r classificat: Sreet 
Ball, 2n classificat: Los locos del Cortijo; Infantil/Cadet – 1r classificat: Lous 
primos, 2n classificat: Laie + 1; Júnior/Cadet – 1r classificat: CSK La Ropa, 
2n classificat: Minions; Sènior masculí – 1r classificat: Fab Four, 2n classificat: 
Els Munts, i en Bàsquet femení – 1r classificat: Panicot returns, 2n classificat: 
Estudiabaantes.

Seguint la tradició, els noms dels equips han estat variats i alguns d’ells molt 
divertits; així doncs, per categories han participat els següents equips: Mini (8) 
– Star Wars Team, Supergirls, Sreet Ball, Los locos del Cortijo, Els 4 Fantàstics, 
For the win i Watermelon 2015; Infantil/Cadet – Terminators, Lous primos, Els 
Trobats i Laie + 1; Júnior/Cadet – CSK La Ropa, Curry’s team, Els llamps i el 
tro, El pequeño Nicolás, Minions, Pamesa la de mi casa, Panatymancos, Valls, 
Germans de la costa, Ya No (abans Panatimankos) i Jonny Melavo; Bàsquet fe-
mení – Pista 3, Green to Grow, Estudiabaantes, Panicot retorns, Amapolas por 
el campo, AC Calor, Taurasi’s team i Equipox, i en Sènior masculí – Pick&Roll, 
Els Munts, Fab Four, Focas Orellanas i Maccabi de levantar.

Des del Club volem agrair l’esportivitat de tots els equips i el bon ambient 
que hi ha hagut al llarg de les tres jornades que han facilitat la tasca dels volun-
taris i han afavorit el desenvolupament de l’activitat. També volem agrair l’ajuda 
de tots els voluntaris que de manera desinteressada ens han ajudat; sense ells 
i elles no hagués estat possible la realització d’aquesta activitat tan esperada 
cada estiu. / Foto: Fab Four, primer classificat en sènior masculí. •

Junta del Club Bàsquet Altafulla 

  El 3x3 de Bàsquet reuneix a més de 
    140 esportistes d’arreu de l’Estat

Acomiadem la Bibliomar: Gràcies per les 
lectures, gràcies pels somriures

La Bibliomar d’Altafulla ha tancat les seves portes amb una festa de comiat dedi-
cada especialment als nens. Han estat dos mesos intensos, amb activitats que 

esperem que hagin estat al gust de tothom, dos mesos que han fet d’aquell racó del 
parc de Voramar un espai de lectura i jocs compartits entre pares i fills, avis i néts, 
amics i amigues que han esdevingut usuaris fidels de la nostra petita caravana. Hem 
aprofitat el Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100007605494744 
per fer-vos arribar algunes imatges d’allò que hem anat fent, per compartir amb vos-
altres petits moments que han anat teixint d’encant aquell petit espai dedicat a la 
imaginació. I des d’aquí, només ens queda mostrar-vos les darreres imatges de l’es-
tiu, un recull de fotos de la festa de comiat.

Volem agrair molt especialment la col·laboració de les nostres Contacon-
tes: La Gemma Maymó, la Pepi Miró i la Puri Miró, que han convertit les tardes 
del dijous en les més esperades de la setmana, a tots els pares i mares que ens han 
donat un cop de mà amb les activitats i han valorat la nostra feina des del primer dia i 
sobretot a tots els nens i nenes que ens han visitat aquest estiu. Gràcies als que ens 
heu decorat la paret de dibuixos preciosos, als que heu devorat més de dos llibres 
per setmana, als que ens heu regalat jocs de taula fets a mà per vosaltres, als que 
descobríeu a poc a poc el món màgic dels contes, als que ens regalàveu un somriure 
cada tarda...sense vosaltres, els més petits, la Bibliomar no seria possible. Fins l’any 
vinent! / Foto: Gemma Soldevila. •

Rosalia ciuRó

Responsable BiblioMar     Altafulla
 



 Plaça del Pou / núm. 153 / setembre 2015 Serveis 15

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

6:58 6:01
7:23 7:07
7:30 7:29
8:29 7:56
8:59 8:08
10:00 9:04
10:30 9:42
10:38 10:35
10:58 11:33
11:58 12:02
12:58 12:33
13:56 13:32
14:27 14:35
14:59 15:03
15:31 15:55
15:58 16:36
16:27 17:06
17:00 17:36
18:00 18:39
18:30 19:11
19:00 20:05
19:29 20:36
20:26 21:08
20:29 21:49
20:59
21:29
21:59
22:33

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

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.25 7.30 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.15 14.36 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.10 15.30 15.35
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:56 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

L2
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

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

er
s

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28
10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

D
is

sa
bt

es

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53
11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:30 8:00 8:20 8:56

9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30

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 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

AuLA DE ForMAcIó ALDArA 
EscoLA D’ADuLts 977 65 10 85

EscoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

cEIP 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
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 648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

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 ‘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       
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. 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

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA
seteMBre
31/06: MIrAr FINEstrEtA
07/13: s. DoMINGo
14/20: MIrAr FINEstrEtA
21/27: s. DoMINGo
28/30: MIrAr FINEstrEtA

octuBre
01/04: MIrAr FINEstrEtA
05/11: s. DoMINGo
12/18: MIrAr FINEstrEtA
19/25: s. DoMINGo
26/31: 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

ANADA

10,15 brises del Mar: carrer 
de l’àlber / taronger

10,25 carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 carrer de santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 carrer de les Esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/
carrer de la cadernera

11,25 Eroski

torNADA

12,25 Eroski

12,30 ronda d’Altafulla/
carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 carrer de santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 carrer dels Munts

13,35 brises del Mar: carrer 
de l’àlber / taronger

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
 Diumenge:  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

Deixalleria de Torredembarra

Església de Sant Martí
Diumenge: 11.45 h
Església de Sta. Maria
Dissabtes: 19.30 h

HORARI DE MISSES

Servei deixalleria mòbil
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

Com a residus admissibles: fluorescents, pneumàtics, bateries, pin-
tures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

Recollida de poda i restes de jardineria
El servei es reprendrà el 21 de setembre. Heu de dirigir-vos a la 

Deixalleria de Torredembarra

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

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 2 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina carrer Muralla



Festa votiva del
quadre de Sant Antoni

Diada Nacional
de Catalunya


