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1 de juliol del 2015 va entrar en vigor la Llei catalana de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i malgrat actualment, encara no ha sortit publicat el reglament que aclareixi molts dels interrogants que la societat civil
té sobre les exigències i procediments en el seu compliment
apuntarem diferents reflexions sobre la normativa. Primer que,
per tot allò relacionat amb el títol II, relatiu a la transparència,
i pels ens que integren l’Administració local, és a dir, els ajuntaments, s’amplia un any l’entrada en vigor i es fixa en l’1 de
gener de 2016. Però com dèiem, hi ha molts interrogants. De
fet, la llei sorgeix per augmentar la confiança social. Per tant,
si expliquem allò que fem, com ens comportem i exposem
tant allò positiu com negatiu, ens alimentarem de legitimitat i
credibilitat, i portarà a digerir una confiança de la ciutadania
vers l’ajuntament. Immersos en ple desenvolupament d’una
cultura de la transparència a l’organització, l’obligatorietat de
compliment de la Llei esdevé una bona ocasió per fer un exercici d’autogestió que, com a entitat, permeti una millora.

Sumari
EL PLE 4
Ordenances fiscals de cara al 2016
Primers passos per reduir les males olors
Recollida de poda i piles
AJUNTAMENT 5
Bandera dels Jocs Mediterranis 2017
Comencen les obres a l’antic hospital
El carrer Martí d’Ardenya, enllestit per Nadal
TURISME 6
Altafulla, destinació turística preferida
Èxit de les VIII Jornades Gastronòmiques
El Museu obrirà les portes els caps de setmana
OPINIÓ 9
EDUCACIÓ 10
Beques per als menjadors escolars
Jornada de Comunicació Local 2.0
Garantia Juvenil European
SANT MARTÍ 12
ENTITATS 14
I Cursa de Tardor d’Altafulla
Cineclub Altafulla Link
L’Escola de Música a Sant Salvador
La Penya celebra la Trobada del Baix Gaià

Fins aquí, és evident que el camí a seguir és en aquesta
direcció, tan clar com clara és la definició de transparent. Però
amb la teoria escrita des d’un despatx de Barcelona no n’hi ha
prou. Els experts en comunicació apunten que per construir el
portal de transparència, s’ha de fer des d’una premissa paradoxal: l’excés d’informació, desinforma. En la passada Jornada de Comunicació Local 2.0 d’Altafulla, que precisament va
posar a debat damunt la taula aquesta llei, el Mapa Infoparticip@, un producte d’anàlisi i estudi que elabora el Laboratori
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de Barcelona, va deixar clar que “queda
molta feina a fer”. Bàsicament, perquè en l’actualitat, només
25 dels 947 ajuntaments catalans complirien amb la Llei de la
Transparència, és a dir, el 2,6 % de les administracions locals
de Catalunya. I més enllà d’aquestes xifres, també va quedar
palesa que “falten mans a les administracions locals per complir-la”. Preguntin-li a un alcalde d’un poble què prioritzar; si
contractar personal per arreglar via pública, o per complir amb
aquesta llei. Quina és la prioritat? •

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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El dragatge de sorra redueix els efectes de les llevantades

E

l passat 29 d’octubre van finalitzar els treballs de
dragatge de sorra a la platja d’Altafulla des de la
bocana del Port de Torredembarra amb l’objectiu de repartir equitativament l’arena pel litoral altafullenc, malmès per les llevantades. L’actuació, que va
durar vuit dies, s’ha dut a terme mitjançant un acord
de col·laboració entre l’Ajuntament i el Port Torredembarra amb el vistiplau tècnic del Ministeri de Foment i la
Direcció General de Costes de la Generalitat de Catalunya. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va reconèixer
que “les negociacions van ser complicades pel fet
de disposar d’un dels pocs vaixells d’aquestes característiques que hi ha a tota la façana litoral”, i
va agrair la col·laboració de totes les parts.
El vaixell draga, d’uns 60 metres d’eslora i 9,5 de
màniga, va aprofitar el dragatge de la sorra sobrant de
la bocana del port per traslladar-la per via marítima a la
platja d’Altafulla, des del canal de la Rasa fins al Club
Marítim. L’acció es va desenvolupar ininterrompudament les 24 hores del dia, i el vaixell abocava la sorra a
una fondària inferior als 4 metres de la costa. És la primera vegada que es realitzen aquestes tasques de
dragat a la bocana del Port després de la seva construcció ara fa 25 anys. Així ho va assegurar Oriol Milà,
capità del Port de Torredembarra, qui va destacar també
com aquesta actuació ha afavorit la platja d’Altafulla. Les
mànegues de la draga han abocat un total de 36.000
metres cúbics de sorra a una profunditat d’entre 2
i 4 metres, i seran els corrents marins els que de
forma natural la distribuiran al llarg de la costa. Un
sistema que, segons Fèlix Alonso, afavorirà una millor i
més natural fórmula de reposició de la sorra.

Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient,
Montse Castellarnau, va explicar també que “l’actuació va obligar a traslladar els biòtops instal·lats
aquest passat estiu a la platja per tal d’evitar que
es fessin malbé”. Amb aquesta actuació, el consistori altafullenc pretén establir un pla d’actuació a llarg
termini que es desenvolupi cada quatre o cinc
anys. Per dur a terme les tasques, es van prendre
totes les mesures terrestres i marítimes possibles per
garantir la seguretat tant dels usuaris de la platja com
pels mateixos encarregats de l’obra. Es va delimitar la
zona d’actuació amb tanques, a la platja; i amb boies,
al mar. El cost dels treballs de dragatge s’han elevat
als 200.000 euros i han estat finançats íntegrament pel
Port Torredembarra.
Més sorra, menys perjudicis
És evident que les obres de dragatge a la platja d’Altafulla han permès reduir considerablement els efectes
negatius de les llevantades i els temporals de mar. Prova d’això és la poca repercussió en danys que va tenir
el litoral altafullenc el passat 2 de novembre arran de
l’últim cas de forts vents de Llevant i mala mar que, en
altres ocasions, havia descarnat, fins i tot, el passeig
de Botigues de Mar. Tot i que les onades van superar
els quatre metres, els danys més notables que es van
registrar van ser l’arrossegament de dues palmeres que
s’ubicaven davant el Parc Voramar. Segons l’Observador Meteorològic Tamarit-Hort de la Sínia, a Altafulla es
van registrar un total de 46 litres per metre quadrat, i
algunes ratxes de vent van superar els 80 km/h. •

L’Associació Aurora realitza la poda
de palmeres a Hort de Pau

T

reballadors de l’Associació Aurora han treballat aquests dies en les tasques de poda de les palmeres de la zona d’Hort de Pau. Uns treballs de
neteja previstos en el pressupost d’aquest 2015, que van acompanyats d’un
tractament contra els rosegadors. L’Associació Aurora és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada l’any 1987 per iniciativa de familiars
de persones afectades de malaltia mental. L’objectiu és la millora de la
qualitat de vida d’aquest col·lectiu, així com la defensa dels seus drets. Per
aconseguir aquesta fita, l’entitat se centra en la inserció social i laboral dels
malalts, i en el suport i l’atenció de les famílies.
Més enllà de la poda d’aquestes palmeres, l’Ajuntament ha aprovat una
modificació de crèdit de 30.000 euros, que es destinarà al manteniment de
les zones verdes. Els diners es faran servir principalment per tasques
de poda viària i per la neteja de parcs i jardins en cinc zones diferenciades del municipi. La regidora de Medi Ambient, Montse Castellarnau, ha
explicat que una de les prioritats serà donar feina a persones del municipi perquè realitzin aquelles tasques que no poden assumir la Brigada
Municipal. L’Ajuntament va posar en marxa el passat mes de novembre un
servei de recollida de poda domèstica. Cada primer i tercer dilluns de
mes, un camió de Fomento s’ha fet càrrec de la recollida. •

El ple
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Congelen les ordenances menys la brossa que puja un 1%

E

l Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, celebrat el passat 20 d’octubre en sessió extraordinària, va aprovar les Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici 2016.
Ho va fer amb els vots favorables de l’equip de govern —AA-E i l’EINA—, el vot
en contra de C’s, i l’abstenció de CiU. Unes ordenances marcades per la congelació
de les taxes i impostos municipals. El més destacable i un dels que més preocupa
la ciutadania és l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que manté el coeficient
en el 0,88. Enguany no s’aplica l’increment que en el present exercici va imposar el decret del Govern de l’Estat del 10%; de manera que el manteniment
del coeficient suposarà, en alguns casos, una disminució de la taxa en aquest sentit.
La voluntat del consistori, segons va apuntar el regidor d’Hisenda, Jordi Molinera, és
mantenir un nivell d’ingressos similar al d’anys anteriors.
La resta de taxes municipals també han quedat congelades, a excepció de la
brossa, que s’incrementa en un 1%. Un augment que es tradueix, d’acord amb el padró de l’any passat, en un ingrés de 8.000 euros per les arques municipals. Segons
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, “en matèria de neteja cal conscienciar més a
la població perquè denunciï els casos d’incivisme”. El regidor d’Hisenda, Jordi
Molinera, ha aclarit que “aquest lleuger increment no respon en cap cas a un
càstig cap a la ciutadania”, sinó en rendibilitzar millor el servei amb un augment de
la neteja de les illes de contenidors per evitar les males olors.
Les noves Ordenances Fiscals han inclòs per al 2016 les taxes esportives referents a l’ús de l’Estadi Municipal Joan Pijuan. Segons ha explicat el regidor d’Activitat
Física i Esports, Jaume Sánchez, aquestes noves tarifes han pres com a base els
preus del Pavelló Poliesportiu per aquelles entitats del Consell Esportiu del Tarragonès. Les tarifes aprovades són de 5 euros/hora en el cas del futbol 11, i de 3
euros/hora per al futbol 7.
Pel que fa a les tarifes pròpies del Poliesportiu, s’han simplificat les franges horàries, un fet que suposa una lleu disminució de les tarifes. També s’ha modificat una
errada tècnica en l’apartat “d’altres entitats”, on s’hi ha afegit “altres entitats esportives, i altres entitats esportives del Consell sense equips de promoció”.

Una altra de les modificacions que es va aprovar és la que fa referència a l’Escola
Municipal de Música. La taxa es congela, però s’inclou una altra de 28,51 euros
corresponent als nous “Tallers musicals per a joves” i de “Músico-teràpia”.
La regidora d’Educació, Eva Martínez, ha explicat que ja s’han posat en marxa als
cicles Inicial i Mitjà de les escoles, i estan pensats principalment per a alumnes
amb alguna minusvalidesa, als quals se’ls bonificarà un 20% sobre el preu
total.
Bonificacions per a l’ICIO
Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que també
es congela, se li aplicarà una bonificació del 50% a aquelles obres de restauració
i reforma que es produeixin en façanes d’interès històric com ara a la Vila Closa
o al passeig de Botigues de Mar; i un 90% de bonificació a aquelles obres que
millorin l’accessibilitat dels habitatges. •

Primers passos per reduir les males
olors a les illes de contenidors

Breus
Nova campanya de recollida de
poda i contenidors de piles
L’Ajuntament d’Altafulla ha engegat per segon
any consecutiu la campanya sobre la recollida de poda porta a porta. S’ha reprès aquest
novembre després d’una primera prova ara fa
un any, i que es va allargar fins el passat mes
de març i que va recollir més de tres tones.
Una quantitat que des del consistori consideren “molt millorable” i que esperen superar
en aquesta segona edició del servei. És un
camió de Fomento qui cada primer i tercer
dilluns de mes, mentre duri la temporada de
poda, es fa càrrec de la recollida. Prèviament,
les persones interessades en fer ús del servei,
ho han de comunicar a l’Ajuntament, a través
del telèfon 977 65 00 08, de dilluns a divendres de 9 a 14h; i els dimarts i els dijous de
17 a 19h. També es pot comunicar via correu
electrònic a aj.altafulla@altanet.org. La poda
s’ha de deixar dins de bosses tancades davant del domicili sol·licitant. Deixar la poda
al carrer sense previ avís pot comportar una
sanció, segons l’Ordenança Municipal sobre
Recollida i Tractament de Residus Urbans,
d’entre 60 i 2.000 €. Els residus també es poden dipositar directament a la Deixalleria de
Torredembarra, els dimarts, dimecres i dijous,
de 9 a 13h; i de 15 a 18h; els dissabtes, de 10
a 13h; i de 15 a 18h, i els diumenges, de 10
a 13h. D’altra banda, a partir d’ara, es podrà
dipositar les piles usades als contenidors situats a l’Ajuntament, Llibreria Regal i Paper,
Estanc Pijuan, Forn Marti Ronda, Forn Martí
Llevant, Electrodomèstics Quixalós i Quisoc
Lluís.
S’adhereixen al sistema d’adquisició
centralitzada de l’ACM i el CCDL
El Ple també va aprovar una moció relativa

a l’adhesió de l’Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL). Una moció que segons va explicar el
regidor d’Hisenda, Jordi Molinera, pretén, per
una banda, agilitzar i simplificar molts tràmits
administratius al consistori, com ara la creació
de concursos públics; i per una altra, aconseguir preus més econòmics en la compra de
maquinària i material per al consistori. Amb
aquesta nova fórmula, les ofertes es convoquen des de les entitats catalanes i agrupacions de municipis amb la finalitat que les
administracions locals puguin beneficiar-se
en conjunt. La corporació també va aprovar
unes noves tarifes de publicitat per la revista
municipal “Plaça del Pou”, adequades al seu
nou format.
L’Ajuntament adquirirà una màquina
de neteja viària més eficient
La sessió extraordinària del Ple també va
servir per aprovar diferents modificacions de
crèdit, que s’eleven a un import de 285.500
euros, provinents dels diners sobrants de les
partides previstes per l’adquisició d’una màquina d’aire condicionat per l’Ajuntament,
l’adequació del carrer Martí d’Ardenya, de la
partida d’infraestructures i béns, i del romanent de tresoreria. Les diferents modificacions
aprovades permetran en els propers mesos
tirar endavant el Parc de Salut i Oci del Barri
Marítim, l’arranjament de carrers, la compra
d’una màquina de neteja viària, la realització
d’estudis i treballs tècnics, la compra de peces de recanvi per la maquinària de la Brigada
Municipal, i despeses diverses incloses en les
àrees d’Acció Social, Ensenyament, i Zones
Verdes. •

L’

Ajuntament d’Altafulla ha posat en marxa una campanya
de neteja profunda d’algunes de
les illes de contenidors més conflictives del municipi per tal de
reduir les males olors que s’han
patit aquests darrers mesos. Les
illes més conflictives són la de la
plaça dels Vents, la de la plaça
Martí Royo, plaça dels Boters, la
del carrer Pons d’Icart, i la del carrer Albert Boronat. Per fer-hi front,
el consistori ja va canviar ara fa
uns mesos els contenidors destinats a la matèria orgànica, que
són els que generen més pudor, i
hi va aplicar desodorants. Prèviament, el regidor de Serveis, Micha
Preuss va presentar diferents requeriments a l’empresa concessionària. Davant la persistència
de la problemàtica, l’actuació ha
passat ara per una neteja integral
d’aquestes cinc illes, a càrrec
d’una empresa externa. Segons
l’alcalde, Fèlix Alonso, la intenció L’abans i el després de la neteja
és renovar en un futur algunes
d’aquestes àrees, que ja tenen deu anys d’antiguitat.
El batlle, però, ha tornat a insistir en com actuacions incíviques
d’alguns vilatans agreugen la problemàtica que, més enllà dels
costos addicionals que suposen a l’Ajuntament, contribueixen en
les males olors i en la mala imatge que generen. L’Ajuntament
també estudia de cara a l’any vinent la implantació d’un nou servei de recollida d’escombraries porta a porta obligatòria per als
restauradors. Un sistema de recollida que se centraria, principalment, en el rebuig, la fracció orgànica, i els envasos, i que aniria
destinat en gran part al Barri Marítim. La població al municipi durant els mesos d’estiu es triplica. Un fet que, més enllà d’afavorir
el turisme i el comerç local, presenta problemes en unes infraestructures dissenyades per a 5.000 persones, i que durant aquest
període han de donar servei a 15.000. •

Ajuntament
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Altafulla ja llueix la bandera dels JJMM Tarragona 2017

E

l municipi seu d’Altafulla, que acollirà la competició
de triatló durant el 2017, ja disposa des d’aquest
novembre de la bandera dels Jocs Mediterranis.
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va rebre la bandera
de mans de l’alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador dels Jocs, Josep Fèlix Ballesteros,
en un acte celebrat a l’Ajuntament d’Altafulla el passat
4 de novembre.

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros,
es va mostrar “agraït per la implicació i el suport en el
projecte que ha tingut Altafulla amb els Jocs. Això demostra una vegada més que el projecte de Tarragona
2017 vol fer partícip d’aquesta oportunitat d’albergar
els jocs a tots els pobles i municipis del territori tarragoní, i Altafulla també gaudirà d’aquesta experiència tan
positiva i enriquidora tant a nivell esportiu com en forma
de llegat”. L’alcalde de Tarragona va destacar l’especialització del municipi amb la disciplina de la triatló i
ha assegurat que “estic convençut que Altafulla serà la
millor seu possible per realitzar la competició de triatló
l’any 2017”.

Finalment, Félix Alonso va concloure assegurant
que “Tarragona 2017 serà un impuls magnífic tant a
nivell turístic, cultural, econòmic i esportiu, però sobretot servirà perquè els nostres pobles i les nostres
ciutats estiguin més units per reivindicar el que sempre
hem dit. Tarragona és el sud amb vocació de nord”.
L’acte va servir també per signar, per part de l’alcalde d’Altafulla, l’acord marc dels municipis seu per la
promoció i desenvolupament dels Jocs Mediterranis.
L’alcalde de Tarragona va fer entrega d’un obsequi i
una placa que acredita el municipi d’Altafulla com a
seu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. / Foto:
Albert Jansà

Per la seva banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
va remarcar que “nosaltres com a Altafulla hem treballat des del primer minut per estar en les millors condicions perquè els Jocs Mediterranis siguin un èxit, no
només cultural i com a esdeveniment, sinó també esportiu. Perquè aquests jocs siguin els millors que s’han
organitzat en la història, i aquest ha de ser el repte de
totes les seus, fer-ho el millor possible. L’experiència
del triatló en aquests últims anys ha fet que tinguem
les millors condicions possibles per organitzar-lo i així
ens han felicitat les federacions catalana, espanyola i
internacional”.

Campionat d’Espanya de Triatló i Copa de la
Mediterrània
D’altra banda, cal destacar que Altafulla va acollir, el
passat mes d’agost, el Campionat d’Espanya de Triatló. Amb una gran afluència de públic i un èxit participatiu i organitzatiu remarcables, la competició va servir
per testar la localitat de cara a acollir la prova durant
els Jocs i per demostrar la plena capacitat que tindrà
Altafulla perquè la competició de triatló sigui un èxit. A
més, Altafulla acollirà el mes de juliol del 2016 la Copa
Mediterrània de triatló. •

Comencen les obres de restauració i rehabilitació
de l’antic Hospital

L’

Ajuntament d’Altafulla ja ha començat les
obres de restauració de la teulada de l’antic
hospital, ubicat en un extrem de la plaça del Pou,
per convertir-lo a llarg termini en un espai polivalent municipal. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
acompanyat de la regidora d’Urbanisme, Marisa
Méndez-Vigo, i tècnics municipals, van realitzar
una visita prèvia a aquesta primera fase de rehabilitació per tal de comprovar l’estat real
de l’edifici després d’una extensa i minuciosa neteja i recuperació de l’espai el cost de la
qual va ascendir a uns 3.000 euros.
La Corporació Municipal va aprovar en sessió plenària del passat mes de març
l’adquisició de l’edifici per uns 290.000 euros, a través d’una negociació pactada entre
l’Ajuntament i els propietaris. D’aquesta manera, el consistori recupera una construcció, d’estil renaixentista del segle XVI i d’uns 2.000 metres quadrats i tres plantes, que
s’havia convertit en una reivindicació històrica per part dels diferents governs d’Altafulla. Segons ha explicat l’alcalde Fèlix Alonso, “la voluntat és convertir aquest edifici
en un espai polivalent que pugui funcionar com a auditori, i que pugui incloure també
dependències administratives i el centre d’interpretació de la Vila Closa”. Alonso ha
recordat també que es farà partícip a la ciutadania perquè pugui formular propostes.
El cost de la restauració i adaptació de l’edifici en aquest espai s’eleva al milió d’euros. Per aquest motiu, la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, ha remarcat que
“aquest projecte es desenvoluparà en diferents fases, ja que per tirar-lo endavant necessitarem finançament d’altres administracions públiques”. En aquest sentit, tampoc s’ha
fixat una data de finalització. Per la seva banda, les obres de restauració de la teulada
tenen un cost d’uns 20.000 euros. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
cataloga ja l’edifici com un espai d’equipaments. / Foto: A.J. •

L

Les obres del carrer Martí d’Ardenya
estaran enllestides per Nadal

es obres del carrer Martí d’Ardenya continuen a bon ritme. Els
treballs segueixen, de moment, els
terminis previstos, i tot apunta que
podran estar enllestits per Nadal.
Tot i això, l’empresa constructora,
Cobra Instalaciones y Servicios, s’ha
trobat amb el problema d’ un subsòl
de pedra dura que dificulta el desenvolupament de l’actuació, i que suposa una molèstia extra pels veïns
de la zona. A aquest inconvenient se
li suma també el d’haver de tirar a
terra les actuals voreres. La regidora
d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo,
ha explicat que la canalització soterrada d’aigües pluvials i la connexió
dels desguassos de cada casa a la
xarxa general ja estan pràcticament
acabades.
Un dels punts més significatius
que suposarà l’actuació serà la supressió de l’aparcament al carrer,
donada la seva estretor. El que no
se suprimirà, però, és la circulació
rodada. Tot i això, segons ha avançat Marisa Méndez-Vigo, es reduirà

notablement la velocitat. I és que la
voluntat és convertir el carrer Martí
d’Ardenya en un vial que doni prioritat als vianants, i que s’integri dins del
marc general que esdevindrà en un
futur el Pla Integral de la Vila Closa.
La intenció és “millorar la zona a nivell
estructural i estètic, i aconseguir un
trànsit més pacificat”.
Renovaran els carrers Traginers,
la Casera i el Camí de la Nou
També s’iniciaran properament els
treballs per asfaltar els carrers Traginers i la Casera, així com de la
plaça que du el mateix nom. Les
actuacions s’emmarquen dins del
pla de millora que anualment preveu
l’Ajuntament d’Altafulla. A banda, a
principis del desembre, es realitzarà
una altra actuació molt reclamada
per la ciutadania i les entitats del
poble. Es tracta de l’arranjament
del camí de la Nou, que enllaça el
Castell fins a la ronda. En aquesta
actuació es contempla la construcció de voreres. •

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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Altafulla, destí preferit de l’Estat pel bloc “A Luxury Travel Blog”

A

ltafulla és una de les destinacions preferides
d’arreu de l’Estat espanyol pel bloc “A Luxury
Travel Blog”, un dels més populars del món sobre viatges de luxe, que atén a més de 250.000 visitants únics al mes, i amb més de 530.000 seguidors a
Twitter, i més de 260.000 a Facebook (xifres actualitzades d’octubre de 2015).
L’article, de la blocaire i aventurera Jackie Bourke,
destaca que “Altafulla té una bonica platja de sorra
daurada, que és abraçada per un bell passeig autèntic. El que fa que Altafulla sigui diferent a altres pobles
de la Costa Daurada, és el seu passeig marítim, conegut com Botigues de Mar; la seva vila romana d’Els
Munts, declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO l’any 2000, a més, de la Vila Closa, l’antiga
ciutat emmurallada”. I remarca: “Un fenomen estrany
i al mateix temps meravellós és que Altafulla s’escapa
del turisme de masses que altres municipis de la Costa Daurada tenen. Aquesta encantadora ciutat costanera, que està amarada de patrimoni artístic i històric,
té un gran nombre d’instal·lacions per mantenir un viatger intel·ligent feliç que gaudeix de pau i tranquil·litat
per assegurar-se unes vacances relaxants”.

En el reportatge subratlla la Vila Closa com a nucli històric emmurallat, la vil·la romana dels Munts, el
Castell d’Altafulla, les Botigues de Mar, el conjunt de
l’Església de Sant Martí i el Castell, entre d’altres aspectes del municipi. L’adreça electrònica al reportatge
és http://www.aluxurytravelblog.com/2015/10/15/secrets-of-spain-altafulla-an-elegant-unesco-golden-coast-jewel/. La redactora Jackie Bourke és una de les
blocaires més reconegudes mundialment. Va néixer a
Dublín (Irlanda), ha viatjat per gairebé tot el planeta, i
des del 2003 que resideix a Espanya.
“Una de les deu destinacions més pintoresques
per perdre’s a la tardor”, a Niumba
El portal “Niumba”, de TripAdvisor, també ha inclòs
Altafulla com “una de les deu destinacions més pintoresques per perdre’s a la tardor”. En destaca el seu
origen medieval, el seu patrimoni artístic i cultural, i
la seva tranquil·litat. Recomana el Castell de Montserrat, la Vila Closa, la Vila Romana dels Munts, i la
platja. I com a curiositats fa referència al 1r Bany de
l’Any, i a la Marxa dels Castells del Baix Gaià. “Niumba” és un dels portals líders en lloguer de vacances

Les Jornades Gastronòmiques tanquen la vuitena edició
amb més de 2.000 menús servits

Breus
La Baixada de Trastos
estrena recorregut des de l’Ermita
La Baixada de Trastos que organitza el Grup de Diables d’Altafulla, i que enguany celebra la dotzena edició el dissabte 14 de novembre a les 16h, estrenarà
nou recorregut. Aquest any els trastos baixaran de
més amunt, ja que la baixada començarà a l’Ermita
de Sant Antoni. Continuarà com és habitual per la baixada de darrera el castell fins acabar al carrer de Margalló. L’última baixada acabarà a la Plaça Martí Royo.
Altres actes destacats del cap de setmana seran la
xerrada “Seguiment d’ocells comuns al Baix Gaià”, al
Centre d’Estudis, a les 19:30h; el IV Memorial Pepe
Pijuan, al Pavelló Municipal a les 20h, i el Guateque
dels 60’, 70’ i 80’, a Ca l’Ixart, pel que fa al divendres
13 de novembre. Ja dissabte 14, a les 10:30h, “Viu la
Platja!”, al Parc del Voramar; a les 12h, vermut familiar,
a la plaça del Pou, amb el grup The Penguins – Reggae; a les 18:30, la Rua de Sant Martí, a la cruïlla del
carrer Mn. Miquel Amorós, i a les 22h, teatre a la Violeta amb “Catòliques i de dretes”, entrades anticipades
a www.tarracoticket.com i a l’Oficina de Turisme de la
Plaça del Pou. I ja diumenge 15, a les 12:30h, concert
solidari amb els refugiats sirians, a la plaça de l’Església amb els grups Badaveus, Aduna, GGospel i Teen
Voices, i a les 17:30h, presentació de l’Anuari Mèdia.
cat dels Silencis Mediàtics, al Casal Maria Porter. Més
informació dels actes de la post-festa a www.altafulla.
cat/santmarti.
La Brigada Municipal comença
a col·locar els llums de Nadal
La Brigada Municipal ja ha començat a instal·lar l’enllumenat nadalenc pels carrers d’Altafulla. Tot i estar immersos en la Festa Major de Sant Martí, els preparatius
de Nadal ja s’han posat en marxa i la previsió és que a
mitjans de desembre ja estiguin col·locades totes les
figures, que es mantenen en la seva majoria respecte
altres anys. Paral·lelament, la regidoria de Festes ja ha
convocat una reunió informativa el dilluns 16 de novembre, a les 19:30h a la sala de Plens, per a aquelles persones que vulguin participar en la Fira de Nadal. •

a Espanya, i disposa també d’allotjaments en molts
altres països del món. Disposa de més de 100.000
propietats, i són molts els viatgers de tots el món que
visiten el seu bloc diàriament per triar la seva millor
destinació. •

L

es VIII Jornades Gastronòmiques d’Altafulla han
posat el punt i final a tres setmanes d’un ampli
ventall de propostes d’onze restaurants del municipi,
que han pres com a base, els productes locals i de
proximitat. El regidor de Comerç i Consum, Jaume
Sánchez, ha valorat l’edició d’enguany “d’èxit absolut”. En total s’han servit més de 2.000 menús,
una xifra que es tradueix en un volum de negoci de
56.000 euros per als restauradors, que també s’han
mostrat molt satisfets. El regidor ha destacat l’afluència de nous clients i el fet que “cada vegada la gent
està més conscienciada en consumir productes de
km0”.
Malgrat fer-ne un balanç molt positiu, el regidor
considera que “cal continuar treballant en la seva
difusió i consolidació, i buscar un relat potent, un
fil conductor que les faci encara més atractives”.
Pel que fa a la durada, creu que tres setmanes són
adequades ja que “una jornada no es pot estendre
massa en el temps perquè perd interès”. En altres
edicions, la iniciativa havia arribat a allargar-se fins a
sis setmanes. Aquestes jornades de tardor seran les
úniques que s’organitzaran al llarg de l’any. La voluntat de l’Ajuntament, segons Jaume Sánchez, és
substituir les de primavera per una altra acció gastronòmica original que no s’hagi fet fins ara. Encara

E

es desconeix quin serà el format, que es definirà de
forma consensuada amb els restauradors.
Èxit del cicle “Dimarts Emprenedor” de la URV
Èxit de participants en el primer acte del cicle “Dimarts Emprenedor”, organitzat per la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i la regidoria de Comerç de
l’Ajuntament d’Altafulla. Sota el títol “El Comerç de
Proximitat. Reptes per al futur”, el professor economista Ferran Herraiz va realitzar una ponència
sobre les oportunitats que tenen els comerciants
locals. Hi van assistir representants de comerços
de la vila, i també d’altres municipis. Segons ha
avançat Jaume Sánchez, se n’organitzaran més en
un futur. •

El Museu Etnogràfic d’Altafulla es podrà visitar
tots els caps de setmana

l Museu Etnogràfic d’Altafulla, a la Pallissa de
l’Era del Senyor, es podrà visitar tots els caps de
setmana, a mode de prova, durant els mesos de novembre i desembre, i la intenció de l’Ajuntament, tal i
com ha subratllat el regidor de Cultura, Jordi Molinera, és “poder mantenir la iniciativa de cara al 2016”.
És una xarxa de persones voluntàries qui es fa càrrec de la seva gestió. L’horari d’obertura és els dissabtes de 17 a 19h; i els diumenges, d’11 a 13:30h.
El Museu Etnogràfic d’Altafulla compta amb diferents elements d’identitat pròpia de la vida rural i
econòmica del municipi, recuperats i restaurats pel
veí d’Altafulla i artesà, Salvador Gatell, l’any 2008.

S’hi poden trobar unes
1.000 peces dels dos darrers segles, amb un ampli
ventall d’objectes i elements, des dels més curiosos fins els més quotidians, del món de la pagesia.
Des d’una sínia de sang a
la tradicional aixada. L’acte
inaugural de l’obertura del
Museu Etnogràfic va ser l’1
de novembre com a un dels primers actes del programa de la Festa Major de Sant Martí. •
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i agraïment cap a la meva persona, vaig sentir
que ho havia de fer. Recordo que em vaig quedar tan sorpresa que ni vaig donar les gràcies
[riu]. Em pensava que se n’havien oblidat...

“Molts altafullencs em
coneixen encara com la
“practicanta” ”

“Els meus companys
de govern em van
regalar un quadre on
sortia jo i una cadira”

Altafullenca d’elecció, fa 41 anys que
Carme Vives va decidir viure a Altafulla
captivada “per la seva llum”. Professora
emèrita per la Universitat Rovira i Virgili, es
va llicenciar en Geografia i Història per la
Universitat de Barcelona, i es va diplomar
en Infermeria pel mateix centre adscrit a
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.
Mare de dues filles, vídua de l’artista Martí
Royo, regidora a l’Ajuntament durant 12
anys i membre activa de Càritas, enguany
ha estat la pregonera de la Festa Major
de Sant Martí.
Per què una vigatana enamorada de la
seva ciutat decideix viure a Altafulla?
Perquè em vaig enamorar d’un tarragoní. Ell treballava com a professor a la Universitat Rovira i
Virgili. Jo no coneixia gens la província de Tarragona perquè els de Vic sempre tendíem a viatjar
cap a Girona. Vaig decidir conèixer la província
i durant tres dies vaig visitar pobles d’entre els
quals hi havia Alió, a la muntanya, com jo estava acostumada a Vic; i Altafulla. Havia demanat
feina com a infermera a Valls, però un dia de
tardor, recordo que era l’octubre de 1974, em
vaig aturar a Altafulla captivada pel reflex de la
llum del sol sobre les cases, pintant-les amb un
color ocre, i acompanyat d’un cel blau intens
que enamorava. I vaig decidir quedar-m’hi.
Ràpid i corrents vaig sol·licitar una plaça d’infermera de poble a Altafulla amb tota la sort del
món que n’hi havia una. Molts altafullencs em
coneixen encara com “la practicanta”.
I què sent quan li anuncien que serà la
pregonera de la Festa Major?
Molta responsabilitat. És cert que m’havien
avançat feia setmanes que jo estava d’entre
les candidates però jo els havia contestat que
m’ho pensaria perquè creia que hi havia altres
persones que s’ho mereixien més que jo. Com
que formo part de la Comissió de Festes, allí
vaig saber que m’havien escollit per sorpresa, i
no vaig parar de posar excuses per no ser-ho.
Però finalment, després que les persones que
estaven allí em transmetessin paraules d’estima

En el pregó, parlava de les interrelacions
socials al poble...
Un dels motius precisament perquè volia viure
en un poble era aquest. El fet de poder saludar als veïns que et trobes al carrer era una
situació que jo havia viscut a Vic, cosa que a
Barcelona, que també hi vaig viure molts anys,
no es produeix com a gran ciutat que és. A
l’hora de viure en un poble, vaig pensar sobretot amb les meves filles. Perquè poguessin viure les mateixes sensacions de comunitat que
jo vaig viure. I aquí a Altafulla, ho pots fer. Fas
poble! Aquesta interrelació és prou important
com a eina d’integració social.
Va ser responsable de l’Escola
d’Infermeria de la URV...
Sí, i amb el que he tingut contacte diari amb
molts alumnes d’Altafulla. Vaig ser-ho des del
1991 fins el 2000. La meva feina m’encantava.
Poder transmetre als alumnes les sensacions
que et provocava el fet d’ajudar a persones
que ho necessitaven era i és apassionant. Una
infermera ha de ser responsable, comprensiva,
amable, hàbil, agradable però, per damunt de
tot, empàtica. Ha de saber escoltar perquè
sempre, i encara més avui, necessitem que ens
escoltin; i mostrar respecte davant els valors i la
cultura de les persones.
I altruista...
També. Per això sempre diem que qui és infermera o infermer ho és per genètica. Tenim
la necessitat i la vocació d’ajudar als altres.
Tenim uns patrons genètics que ens creen la
necessitat d’estar en companyia amb els altres, per ajudar-los, escoltar-los, o simplement
per acompanyar-los. Crec que sempre he estat
així. Amb les meves filles, la família, els amics,
a la feina, a l’ajuntament... Suposo que també
m’ha influït molt el treball que vaig fer com a infermera a la UCI de l’Hospital Joan XXIII. Comparteixes alegries i penes. Veus com nadons
molt petits són capaços de superar situacions
molt complicades, i ho fan perquè tenen la força i les ganes de viure. O accidents greus de
joves que darrera l’esforç i la constància han
estat capaços de superar situacions inimaginables. I clar, també comparteixes penes. Les
infermeres no han de posar-se barreres davant
d’això, sinó tot el contrari, han de compartir
aquests sentiments de la família perquè vegin
que allí, en aquell moment, tenen un punt de
suport. Això no vol dir que han de confondre
aquests sentiments, sinó compartir-los.
I per això és membre de Càritas Altafulla?
Sempre ho he estat. El que passa és que
ara en sóc membre activa. Gràcies al suport
incondicional que tenim per part de l’Ajuntament, d’Alcaldia i de la Brigada Municipal
podem ajudar a una quarantena de famílies
d’Altafulla que estan travessant una situació
complicada. El que ens preocupa, més enllà
de l’alimentació, és el grau de pobresa energètica perquè moltes d’aquestes famílies no

poden afrontar les factures de llum i aigua.
Gràcies però a l’ajuda de l’Àrea d’Acció Social
de l’Ajuntament podem ajudar-los en aquest
sentit. Clar, lo ideal fora que no necessitessin
de la nostra ajuda. També estem treballant de
la mà de l’ajuntament perquè ens canviï de
local; no perquè se’ns ha fet petit, sinó per la
difícil accessibilitat que té en ser un pis. S’ha
de dir però, que el personal de la Brigada Municipal ens ajuda sempre en la provisió dels
aliments i els productes de primera necessitat
per a les famílies que més ho necessiten.
També ha estat regidora. Se n’ha penedit
en algun moment?
Mai. De fet, recomano a tothom que s’impliqui
més en fer coses per al poble. Vaig tenir molt
clar que volia treballar per al poble on han nascut les meves filles. Vius moments de tot, però
comparteixes també situacions per les quals
veus que val la pena lluitar. Penso en el grau
de satisfacció que tens quan des de l’Ajuntament ajudàvem a alguna dona que patia un
cas de violència masclista. Ens hi passàvem
hores al seu costat, i quan veies que la seva
vida tornava a la normalitat, t’emocionaves
i pensaves: “Veus Carme, com val la pena”.
Guardo molts bons records i anècdotes. Quan
fèiem reunió de govern, un cop acabada, me
n’anava cap a casa i escrivia allò que em sembla bé, i el que no em semblava tan bé. Llavors, els hi posava a cada un dels regidors a la
bústia de casa perquè llegissin les impressions
i les conclusions a què havia arribat. El Josep
Maria Gené era el que en rebia més [riu]. Vaig
fer molt bons amics i amigues, com la Fuensanta amb qui, malgrat discrepar ideològicament amb molts aspectes, teníem ben clar
que havíem de treballar juntes pel poble. Quan
vaig decidir retirar-me, als 60 anys, els meus
companys de govern em van regalar un quadre on sortia jo i una cadira, ironitzant sobre
quan per les festes posava i treia les cadires
per als espectacles [torna a riure].

“Martí Royo continua
estant present entre
nosaltres”
Quan es parla de Carme Vives ens ve al
cap també Martí Royo...
I jo també. És una persona que l’he estimat
molt i encara l’estimo. Està present amb mi
cada dia a través de les obres que tenim a
casa. És un record que no em posa trista, sinó
que fa que estigui present en mi. Un record
des de les vivències que hem viscut. I ho
penso també per a les meves filles perquè
és una persona que ha estat i és molt significativa per a elles. L’he trobat a faltar moltes
vegades, i m’he arribat a enfadar amb ell
perquè no hem pogut compartir junts el
creixement de les filles, per exemple, moments com la graduació de la universitat o la
proclamació de la pubilla. Això és el que em
posa més trista. Però d’altra banda, aquest
vincle continua existint. Amb nosaltres va
compartir la seva amistat, el seu amor, l’art,
la seva simpatia...

Albert Jansà

Opinió i fòrum
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Sorra per a la platja

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa (AA-E)
Normalment, les grans actuacions
passen quasi desapercebudes, no
generen declaracions prèvies i, massa sovint, en una societat i uns mitjans que viuen a cop de titular no els
hi donem la rellevància que tenen. Aquests dies, matí
i nit, 24 hores seguides sense descans ni aturar-se i
durant 8 dies, un vaixell-draga de 60 metres d’eslora i
9,5 de màniga, ha estat abocant a la platja fins a 36.000
metres cúbics de sorra des del canal de la Rasa, a la
plaça Consolat de Mar, fins al Club Marítim. La procedència és la sorra acumulada a la bocana del Port
de Torredembarra. Ara seran els corrents marins, els
que de forma natural, la distribuiran al llarg de la façana

marítima. L’actuació també ha obligat a traslladar els
biòtops instal·lats aquest passat estiu a la platja per tal
d’evitar que es facin malbé.
Ha estat un any de converses i negociacions a quatre bandes, mitjançant un acord de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Altafulla i el Port Torredembarra amb el
vistiplau tècnic del Ministeri de Foment i la Direcció General de Costes de la Generalitat per arribar a aquest
punt. Segur que tenen molta part de raó els que diuen
que els ports impedeixen el normal moviment de sorra arrossegada per les marees. Segur que no deixen de
tenir raó aquells que ens diuen que la sorra que avui col·
loquem davant de Botigues de Mar pot aparèixer al final
de la primavera a l’espigó, a causa de les llevantades,

però la pregunta que ens fem des d’Alternativa Altafulla
és: On serà més fàcil i més a prop aconseguir la sorra? Al
llarg de la nostra platja, en un altre poble o al fons marí?
Si abans de l’estiu hem de tornar a moure la sorra des
de la roca del Gaià fins a les Botigues de Mar, ho farem,
així evitarem el problema que podríem tenir com aquest
any, que no teníem sorra per redistribuir. Ah! I tot això per
la patilla.
Havent començat les festes del nostre patró Sant
Martí, serà moment que tothom com un sol poble gaudim d’un programa d’actes ple d’activitats i que de ben
segur agradaran a grans i petits perquè un any més ens
toca celebrar una gran festa. Visca Sant Martí i Visca Altafulla! •

Per Sant Martí, vivim la Festa Major! Per Sant Martí, tothom al carrer!
Alba Muntadas Olivé # Esquerra Independentista d’Altafulla – L’EINA

Novembre a Altafulla és sinònim de
Festa Major. I és que quan les poblacions veïnes ja han donat per acabades les celebracions estiuenques i el
canvi d’hora ens fa les tardes més
fosques indicant-nos que ja s’acosta l’hivern, a Altafulla
encara ens queden ganes de gresca. Arriba un Sant
Martí carregat d’activitats variades que us vol convidar
a sortir al carrer i viure la festa. Una festa que cada any
creix més i es fa més participativa, ja que aquest creixement es dóna gràcies als altafullencs i altafullenques

que, ja sigui des de la Comissió de Festes o des de
les entitats, participeu en l’organització dels diversos
actes. Quan tingueu aquest exemplar de la Plaça del
Pou entre les mans ja estarem al bell mig de la Festa
Major i ja haureu pogut gaudir d’alguns dels actes més
tradicionals com el pregó, la cercavila o la diada castellera. Però aquest any Sant Martí s’allarga fins al 15 de
novembre, així que encara queda festa per endavant.
Us animo a sortir al carrer i a participar-hi. Fem poble,
vivim Sant Martí!

Després de la Festa Major, l’agenda d’actes del novembre continua i m’agradaria destacar la data del 25
de novembre, el dia mundial contra la violència de gènere. Altafulla se suma a aquesta commemoració amb
uns actes que volen convidar a la reflexió sobre aquest
fet que, malauradament, està molt present en la nostra
societat. A partir de les 18.30 a la Plaça del Pou, una
performance i una xerrada on s’analitzaran diferents seqüències del cinema actual ens mostraran la cara més
visible i la més invisible de la violència de gènere.•

FÒRUM
D’ordenances i pressupostos...
Ja ha arribat l’hora que els clubs que entrenen i juguen al Palau d’Esports del Roquissar deixin de pagar taxes municipals; i el mateix dret han de tenir els
veterans quan fan partits de futbol sala de costellada
o de festa major, inclòs el torneig que recorda el Pepe
Pijuan, amb trofeus que ha de pagar l’Ajuntament de
tots amb els nostres impostos i vots... Actualment,
en taxes d’usos del Pavelló ingressem els mateixos
20.000 € que sumen les subvencions a clubs. Per
tant, ara per ara, els esports no mereixen cap partida
pressupostària de despeses... El pressupost de 2016
a més d’eliminar taxes hauria de millorar un 25% les
subvencions municipals a cada club, a tots i cadascun; de manera que al final del mandat s’hagi doblat.
Aquestes subvencions, si no m’equivoco, estan com
les vaig deixar jo a finals del 2007...

Quan finalment el senyor alcalde es va dignar a
deixar-me consultar les liquidacions de pressupostos del passat mandat em vaig adonar que la
partida d’ingressos en IBI havia passat dels 3,5
milions d’euros de 2011, l’herència del pressupost
Ideal-PP-PSC-CiU amb el suport de PAU, a una
xifra gairebé fixa els 2012-13-14, de 3,9 milions
d’euros – 4,014 milions – 4,024 milions. Per tant,
el tenim congelat com a suma final... Parlant amb
el meu mestre en hisenda municipal, l’interventor quan vaig ser regidor, m’ha explicat que amb
BASE de la Diputació calculen el tipus exacte per
a aquella congelació d’ingressos per IBI, des que
alternatius i independentistes governen. Que és
l’11,22% més del que ingressàvem quan decidíem
aquells grup esmentats.

El 2014 vam ingressar gairebé un milió d’euros
per plusvàlues (380.000 de la vídua de Lafarga). El
2011 ens van acostar als 600.000 €; el 2012 als
400.000 €, i van passar dels 300.000 € el 2012.
Per tant: quin any el 2014! No per la consulta o el
Tricentenari, sinó per l’ingrés altafullenc en plusvàlues. El camp de gespa al Joan Pijuan i la compra
de l’Hospital (d’idèntics 290.000 €) en són destinacions, sense necessitat d’endeutament... Potser que demanem préstecs per a un Pla integral
de rehabilitació de places, on treballin els necessitats de plans d’ocupació... •
Fonxo Blanch

Educació
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Educació manté les beques menjador a les escoles d’Altafulla

M

algrat l’increment del nombre
de beques menjador per al
curs 2015-2016, en relació al
curs anterior, arreu de la comarca del
Tarragonès, a Altafulla, les peticions
s’han reduït lleugerament respecte l’any
anterior. Concretament, les sol·licituds
han estat de 60, cinc menys que en el
curs passat. En aquest sentit, la regidora d’Educació, Eva Martínez, ha deixat
clar que l’Ajuntament d’Altafulla, amb el
suport del Consell Comarcal del Tarragonès, ha mantingut aquestes ajudes
però que enguany han rebut menys peticions que en anys anteriors. Concretament, el curs 2012-2013, als centres
educatius d’Altafulla es van atorgar 32
beques menjador; el curs 2013-2014,
38; el curs 2014-2015, 65; i aquest nou
curs 2015-2016, 60. Totes elles complien amb els paràmetres requerits, de
manera que el Consell Comarcal les ha
concedit en la seva totalitat. A la comarca se n’han atorgat 3.014, i queden
pendents de resolució 1.725 expedients, generalment degut a manca de

documentació. A nivell de Catalunya, se
n’han presentat 5.200, i d’aquestes se
n’han atorgat 4.700.
“Semàfor verd” a La Portalada i al
Roquissar
Els infants han tornat a ser els més implicats en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Altafulla, que es va ce-

lebrar del 12 al 18 d’octubre. En el marc
del projecte “A peu al cole”, la majoria de
nens i nenes han convençut els seus pares per traslladar-se aquests dies fins l’escola amb un mitjà alternatiu al cotxe, que
en molts dels casos és com hi acostumen a anar habitualment. Durant aquesta setmana, les bicicletes i els patinets
han estat els principals protagonistes.

Altres alumnes han optat, simplement,
per anar-hi caminant. Un canvi d’hàbits
que ha estat reconegut per la regidora de
Medi Ambient i Participació, Montse Castellarnau, i l’alcalde, Fèlix Alonso, que van
lliurar els diplomes i obsequis amb el “Semàfor verd” a les classes de 2n i 3r A, del
Roquissar i la Portalada, respectivament.
/ Fotos: A.J. •

La Jornada de Comunicació Local d’Altafulla es consolida com a referent en 2.0

L

Encara queda molta feina a fer en matèria de transparència”. Aquesta és una de
les principals conclusions a què es van arribar en la IV Jornada de Comunicació
Local 2.0 d’Altafulla. La societat actual exigeix cada vegada més transparència a
les administracions locals, vol conèixer en què gasten els ajuntaments els seus
diners. Una demanda que es veu reforçada ara amb la imminent entrada en vigor
de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, que entrarà en
vigor el proper 31 de desembre. Els consistoris disposen d’un mes i mig per posar-se al dia. Una fita, però, que es posa en dubte si aconseguiran. No tots disposen d’un portal local de transparència, un conjunt de dades obertes consultables i
reutilitzables per a la ciutadania, la possibilitat de fer peticions d’informació pública
i un suport d’assessorament jurídic, com preveu la normativa. Això és fruit també
de la manca de personal capaç de traduir aquest concepte en el portal web.
Segons el Mapa Infoparticipa, un projecte impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, que avalua des
del 2012 la informació que les pàgines webs municipals publiquen, la situació
actual és que només 25 dels 947 municipis catalans han obtingut una valoració
del 100% dels 41 indicadors proposats. El portal web de l’Ajuntament d’Altafulla
va obtenir un aprovat en aquesta qualificació. Tot i aquesta valoració encara insuficient, la directora del LPCCP, Amparo Moreno, va reconèixer durant la seva
intervenció “l’esforç que s’ha fet aquests darrers anys”.
Precisament, en la inauguració de l’acte, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va
remarcar aquesta rellevància de la transparència per aconseguir una bona gestió
municipal. La quarta edició de la jornada es va desenvolupar el passat 17 d’octubre
a l’Hotel Gran Claustre, seguint el model d’altres edicions, amb dues ponències

principals i dues taules rodones. Un altre dels eixos principals, més enllà de la transparència, van ser els recursos disponibles de les administracions públiques per tal
de garantir un govern obert. La iniciativa, que va tornar a repetir l’èxit d’anteriors
edicions amb una cinquantena de participants, va anar a càrrec de l’Ajuntament
d’Altafulla, Salvat Comunicació, i Altafulla Ràdio. / Foto: A.J. •

La Garantia Juvenil: Estàs buscant feina? No estàs estudiant?

L

a Garantia Juvenil és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil que té
com objectiu garantir una millora en l’ocupabilitat dels joves de 16 a 29 anys
mitjançant programes de formació, pràctiques, idiomes i incentius per les empreses
que contractin aquests joves. Per apuntar-s’hi cal complir una sèrie de requisits que
podeu consultar a la web http://garantiajuvenil.gencat.cat/. Al Consell Comarcal del
Tarragonès hi ha un tècnic impulsor de la Garantia Juvenil que atendrà el jovent dels
municipis de la comarca facilitant informació i donant suport a la inscripció a aquelles
persones joves que ho requereixin i que compleixin els requisits.

El tècnic impulsor de la Garantia Juvenil es desplaçarà a Altafulla per fer atenció
personalitzada in situ gràcies a un acord marc signat entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal. El podreu trobar els dimarts al PIJ en horari de 10.00h a 13.00h. Per rebre
més informació sobre el Programa de Garantia Juvenil i aquest servei d’atenció al
jove a Altafulla podeu contactar amb el Punt d’Informació Juvenil (PIJ), al Camí de les
Bruixes, 4; als telèfons 977652468 i 608141495, o bé, al correu electrònic pijaltafulla@gmail.com. •
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Concert dels “3xVersos” amb l’altafullenc Joan Carnicer. / Foto: Lluís Molinas

Albert Capdevila i Berta Vidal, hereu i pubilla 2015. / Foto: R.V.

Els Nans de la Llar d’Infants Francesc Blanch a la cercavila. / Foto: AMPA F.B.

L’altafullenca Carme Vives, vestida de medieval, va ser la pregonera. / Foto: Robert Vera

Coets d’inici de Festa Major a càrrec del Grup de Diables d’Altafulla. / Foto: R.V.

El tradicional esmorzar d’ATECA a Botigues de Mar. / Foto: Maria Martos

Presentació del llibre “Les paraules són punys”, de Jordi Martí. / Foto: Raquel Martínez

Els Bastoners d’Altafulla van iniciar la
cercavila de Sant Martí. / Foto: J.M.

El 3d7 dels Castellers d’Altafulla a la Diada de Sant Martí. / Foto: Rodrigo Sicília

El programa de televisió “1Mon.Cat” va fer una edició especial de la festa per tot
Catalunya. / Foto: La Xarxa
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HORARI D’HIVERN
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i de 17:00 a 20:30h

Gaudeixi aquest Nadal amb nosaltres
Els oferim diversos menús especials per al seu dinar o sopar d’empresa

Gaudeixi aquest Nadal amb nosaltres
Per gaudir en família els dies de Nadal, Sant Esteve, Any Nou i Reis , Jaume Drudis
els proposa uns menús amb un punt de cuina tradicional i contemporània

Especial Cap d’Any al Gran Claustre

Els oferim diversos menús especials per al seu dinar o sopar
d’empresa

Sopar de gala al restaurant Bruixes de Burriac by Jaume Drudis
Cap d’Any amb Cava o Champagne, raïm i bossa cotilló
Ball privat amb DJ
Xurros amb xocolata per acabar la festa
Opció amb barra lliure
*Consulti els nostres clàssics per emportar a casa

Per gaudir en família els dies de Nadal, Sant Esteve, Any
reservas@granclaustre.com
Nou i Reis, Jaume Drudis els
proposa uns menús amb un
punt Gran
de cuinaClaustre
tradicional i contemporània
Spa
Informació i reserves:977 651 557

Aquest Nadal regali els nostres xecs regals amb tractaments per a tota la
familia. Truquin’s i l’informarem!!

Especial Cap d’any al Gran Claustre
Informació i reserves: 977 651 567
info@spagranclaustre.com

Sopar de gala alNadal
restaurant Bruixes
de Burriac
by JAume Drudis
Gaudeixi aquest
amb
nosaltres
Hotel Gran Claustre Restaurant & Spa C/ del Cup, 2 43893 Altafulla www.granclaustre.com

Cap d’Any amb Cava o Champagne, raïm i bossa cotilló
Ball privat amb DJ
Xurros els
amb
xocolata
per acabar
la festaAny Nou i Reis , Jaume Drudis
Per gaudir en família
dies
de Nadal,
Sant Esteve,
els proposa uns
menús
amb
un punt
Opció
amb
barra
lliure de cuina tradicional i contemporània
*Consulti els nostres clàssics per emportar a casa
Els oferim diversos menús especials per al seu dinar o sopar d’empresa

Especial Cap d’Any al Gran Claustre

Informació
i reserves:
977Bruixes
651 567
reservas@granclaustre.com
Sopar
de gala
al restaurant
de•Burriac
by Jaume Drudis
Cap d’Any amb Cava o Champagne, raïm i bossa cotilló
Ball privat amb DJ
Xurros amb xocolata per acabar la festa
Opció amb barra lliure
Aquest Nadal
regali els
nostres
xecs
regals amb
tractaments per a tota la
*Consulti
els nostres
clàssics
per
emportar
a casa

Spa Gran Claustre
familia. Truquin’s i l’informarem!!

Informació i reserves:977 651 557

reservas@granclaustre.com

i reserves: 977 651 567
Spa GranInformació
Claustre
info@spagranclaustre.com

Aquest Nadal regali els nostres xecs regals amb tractaments per a tota la
familia. Truquin’s i l’informarem!!
Informació i reserves: 977 651 567
info@spagranclaustre.com
Hotel
Gran Claustre Restaurant & Spa
C/ del Cup, 2 43893 Altafulla
Hotel Gran Claustre Restaurant & Spa C/ del Cup, 2 43893 Altafulla
www.granclaustre.com

www.granclaustre.com

Dissabtes i diumenges de 9:00 a 14:00h
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Èxit de participació en la I Cursa de Tardor

a I Cursa de Tardor d’Altafulla ha resultat ser un
èxit de participació, ja que a falta de tres dies per
celebrar-la s’havien esgotat les inscripcions. La
prova va comptar també amb més de 50 voluntaris en
l’organització. Hi havia un voluntari per cada cinc atletes. D’aquesta manera ho va valorar l’organització, a
càrrec dels Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament. Dani Alonso i Sandra Alonso van ser els guanyadors de la cursa.
Com a curiositat, el Dani i la Sandra van pujar al podi de
la primera Cursa 1 de Maig, ara fa vuit anys.
Després de l’èxit de participants, en què finalment
van córrer un total de 238, ja que 12 no van recollir
el dorsal, l’organització, ja pensa en la segona edició.
Cal destacar també que la cursa va concórrer sense
cap incidència destacable més enllà d’alguna rascada
d’algun participant. L’organització també va remarcar
l’alta participació femenina en què va superar el 33%
de l’assistència. La cursa, de 10 km, és assequible
per a tots els nivells, amb un recorregut que combina
l’espai protegit de la desembocadura del riu Gaià amb
tot el mapa de camins del Baix Gaià i els corriols de la

E

muntanya de Sant Antoni. D’aquesta manera, conforma una de les curses amb el recorregut “més atractiu”
que es pot trobar a la demarcació de Tarragona, ja que
un 90% de la prova transcorre per camins de terra,
molt assequibles a tots els nivells dels corredors. El
tram que va presentar més dificultat pels corredors va
ser el darrer, d’1,5 km, que corresponia a la pujada a
la muntanya de Sant Antoni per acabar a l’Ermita. La
cursa va acabar amb una botifarrada popular. / Foto:
Athletic Events
Obertes les inscripcions per al VIè Cros del
Roquissar, el 22 de novembre
Ja estan obertes les inscripcions per participar el proper 22 de novembre en la sisena edició del Cros El
Roquissar - Altafulla, una cursa que està organitzada
per l’AMPA Escola El Roquissar, l’Ajuntament d’Altafulla i el Consell Esportiu del Tarragonès, amb la col·laboració de l’Escola El Roquissar, Atletes d’Altafulla i
l’Escola La Portalada. El cros s’emmarca dintre de la
Lliga dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que

consta d’onze proves i el d’Altafulla és la tercera. La
data límit d’inscripció és el dimarts 17 de novembre,
i es pot fer en els mateixos centres educatius. L’any
passat hi van participar uns 600 escolars, dels quals
200 eren d’Altafulla. •

Hipnòtica, sinistre, trencadora, increïble, rara, diferent… Magical girl

l 19 de novembre a les 20:30 h. podreu veure a La Violeta una de les pel·lícules espanyoles que més ha impressionat a la
crítica i al públic els últims anys. I no és per menys. Magical Girl, segon llargmetratge del director madrileny Carlos Vermut,
va ser la flamant guanyadora del Festival de San Sebastián l’any passat, emportant-se els premis a millor pel·lícula i millor director. També va arrasar en nominacions als Goya d’aquell mateix any, 7 en total i fou seleccionada per l’acadèmia de cinema
espanyol com una de les tres candidates a representar Espanya als Oscar de Hollywood.
El fenomen Magical Girl no l’explica ni el seu propi director. Amb tan sols 500.000 euros de pressupost, molts crítics l’han
classificat com “l’exercici de cinema més interessant, cabal i profund que ha conegut el cinema espanyol en molt temps”, i
inclús Pedro Almodóvar l’ha definit com “la gran revelació del cinema espanyol en el que va de segle”. I què és Magical Girl?
És impossible definir Magical Girl perquè un no “veu” la pel·lícula, sinó que la descobreix i l’experimenta. El que comença com
una comèdia costumbrista ràpidament es converteix en un puzle diabòlic on res és el que sembla. Magistral direcció, actuació
i amb un guió impressionant, Vermut ens proposa un viatge (obscur) cap als límits de l’ésser humà barrejant gèneres com el
thriller, el terror, la comèdia, el drama i la crítica social.
Amb una estructura que podria recordar a Pulp Fiction de Tarantino, Magical Girl és un laberint de sensacions i moments
màgics, interesantíssima a nivell formal i magnífica en la seva raresa… És diferent a res que haguem vist abans. Magical Girl és
una meravella com les que no s’han vist en temps. Una novetat: als menors de 25 anys, amb acreditació, l’entrada els costarà
només 2 euros. No hi ha cap excusa per no veure Magical Girl.•
Àngel Andreu Martínez
Cineclub Altafulla Linkk

L’Escola de Música porta el
musical “Vida” a Sant Salvador
de Tarragona

E

l passat divendres 2 d’octubre,
el grup de Combo de
l´Escola Municipal de
Música d’Altafulla va
actuar al Centre Cívic
de Sant Salvador de
Tarragona davant un
auditori ple de gom a
gom que va poder gaudir del musical Vida (que es va estrenar
al juny) en un format diferent, ja que una part va ser vista en una
projecció, i una altra, interpretat en directe. En acabar l’actuació,
el públic va poder fer preguntes als artistes sobre diversos aspectes de tot el procés de preparació i interpretació del musical.
Tota una experiència pels alumnes!. •
Luís Chacon
Professor de l’Escola de Música d’Altafulla

Els ciclistes organitzen la 19ena Trobada de Penyes del Baix Gaià

E

l passat 4 d’octubre va tenir
lloc a Altafulla, la
trobada de Penyes del Baix Gaià.
Aquestes trobades
s’organitzen cada
any, de forma rotatòria, i enguany ens
tocava a nosaltres.
A les ja tradicionals
de Torredembarra,
La Riera de Gaià,
La Pobla de Montornès i Altafulla s’hi van afegir,
per primera vegada, les de Vespella i Tarragona.
Per primer cop també es va fer una sortida de senderisme. Tot això va comportar que, entre homes
i dones, fóssim al voltant de 125 participants. Al
final de l’activitat esportiva ens vam aplegar en un
esmorzar de germanor. Un altre dia de ciclisme
d’aquells que creen afició. La Penya va participar el
dia 12, amb l’Ajuntament d’Altafulla i dins de la Set-

mana de la Mobilitat, amb una sortida infantil que
igualment va ser molt nombrosa, i el dia 15 amb un
desplaçament, d’alguns socis, fins a la Plaça de la
Font de Tarragona amb les seves bicicletes. Moltes
gràcies a tots i totes per la vostra participació.•
Joan Josep Sirvent
President

Serveis
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977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

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

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

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, pintures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

Recollida de poda i restes de jardineria
Comunicació prèvia a l’Ajuntament (977650008). La poda ha d’estar a la porta
del domicili el dilluns a primera hora en bosses o lligada. També es pot dipositar directament a la deixalleria de Torredembarra.

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

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

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

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 )

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Deixalleria de Torredembarra

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
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

11,25

Eroski

De dimarts a divendres:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 17 a 18 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
NOVEMBRE

DESEMBRE

01: S. Domingo
02/08: MIRAR FINESTRETA
09/15: S. Domingo
16/22: MIRAR FINESTRETA
23/29: S. Domingo

30/06: MIRAR FINESTRETA
07/13: S. Domingo
14/20: MIRAR FINESTRETA
21/27: S. Domingo
28/03: 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

Transports
Autobusos
nocturns

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
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

Centre de Salut

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

Deixalleria (Torredembarra)

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

Contenidors de piles
Podeu dipositar les piles als contenidors situats a l’Ajuntament,
Llibreria Regal i Paper, Estanc
Pijuan, Forn Martí Ronda, Forn
Martí Llevant, Electrodomèstics
Quixalos i Quisoc Lluís.

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
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

15

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.25
7.40
7.55
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
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
7.31
7.45
8.01
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
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
7.35
7.55
8.05
8.20
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
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
14.00
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
14.20
14.35
15.06
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
142
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 14 h
Dilluns i dijous

De dilluns a divendres

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

