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ltafulla es convertirà en el primer municipi del continent europeu en aprofitar la pressió de l’aigua
per convertir-la en corrent elèctrica i poder recarregar
qualsevol dispositiu mòbil o tauleta des d’unes petites torres instal·lades a Botigues de Mar, que al mateix
temps, serviran de para-sol. I no només això, l’usuari
podrà disposar de WIFI gratuït les 24 hores del dia. És
un projecte que neix de l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla per tal d’optimitzar la xarxa de subministrament
d’aigua. D’aquesta manera, el municipi fa un pas més
endavant per convertir-se en ciutat intel·ligent o “smart
city” i facilitar així la vida quotidiana de veïns i turistes.
En un principi, aquestes instal·lacions, els treballs de les
quals estaran enllestits a principis de l’any nou, serviran de moment per recarregar els telèfons mòbils i les
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tauletes, a través de diferents ports USB que es fixaran
en aquestes torres, i també, com a punts de distribució de servei WIFI. El següent pas, com ja ha avançat
l’empresa, es podrien reutilitzar aquests “para-sols intel·ligents” per esdevenir estacions de servei de subministrament d’energia per als vehicles elèctrics, o com a
faroles “verdes”. Amb tot això, podríem assegurar que
la platja d’Altafulla esdevindrà la primera “smart beach”
d’Europa. Tot un orgull per a tot el poble que veu com
Altafulla continua estant de moda. La propera batalla a
guanyar, però, ha de ser la nacional 340 que, més que
una carretera, s’ha convertit malauradament en un embut de vehicles i d’accidents difícils d’evitar, si no s’hi
dóna, d’una vegada per totes, una solució intel·ligent:
Que l’AP7 sigui ja gratuïta.•

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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La platja d’Altafulla tindrà un servei de recarregà de mòbils
i WIFI innovador a Europa que funciona amb l’aigua

L’

Ajuntament d’Altafulla i Aigües de Catalunya, sota l’Empresa Mixta d’Aigües
d’Altafulla, posaran en marxa en les properes setmanes un sistema, pioner
a l’Estat espanyol, de recàrrega de dispositius electrònics (telèfons
intel·ligents, tabletes...), alimentat per l’energia renovable generada per la
pròpia xarxa municipal d’abastament d’aigua.
Aquest projecte, anomenat “Water Green Project”, ha aixecat molta expectació,
principalment d’entre la gent jove, perquè suposa la instal·lació d’una estació
per a la recàrrega de dispositius electrònics i connexió WIFI gratuïta a bona
part de la platja d’Altafulla.
Es tracta d’aprofitar de manera òptima la pressió de l’aigua distribuïda
mitjançant les canonades del servei municipal d’aigües, per generar energia
elèctrica en quantitat i condicions adequades per ser aprofitada de forma
contínua.
A més de la recàrrega de mòbils i tabletes, les aplicacions previstes per un futur immediat seran molt interessants, entre d’altres, la instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics, el subministrament parcial de l’enllumenat públic i altres usos propis del servei com l’alimentació de bombes, instrumentació i equips més complexes.
Cal destacar que no es coneix cap platja urbana que compti amb un dispositiu
d’aquestes característiques a tota Europa, d’acord amb les conclusions del Congrés Mediterrani d’Smart Green Cities, que va tenir lloc la setmana passada a Reus,
a la capital del Baix Camp.
Les obres d’aquest projecte pilot, que es desenvoluparà al passeig marítim de Botigues de Mar d’Altafulla, s’iniciarà a principis d’aquest mes desembre i comptarà amb un pressupost d’uns 40.000 €, que aniran a càrrec
de l’empresa gestora del servei municipal d’aigües.
Amb aquest projecte, mitjançant el qual es generaran més de 1.000 kwh a l’any
d’energia “verda”, l’Ajuntament d’Altafulla dóna un pas més cap als objectius de
ciutat intel·ligent, afavorint les estratègies de sostenibilitat ambiental dels serveis
públics i la mitigació dels seus impactes al territori.

L’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla va començar la gestió del servei municipal
d’aigües l’any 2006, amb la participació com a soci privat i tecnològic de l’empresa
privada especialitzada Aigües de Catalunya. Durant aquests anys, s’han dut a terme
importants projectes de modernització de l’abastament municipal d’aigua, fins a
assolir una eficiència hidràulica que ha permès entre els anys 2011 i 2015 obtenir un
estalvi acumulat d’aigua superior al 16%, amb la consegüent reducció dels cabals
subministrats pel Consorci d’Aigües de Tarragona. •

Via pública
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L’
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L’Ajuntament subvencionarà els comerços que apliquin la
normativa de via pública

Ajuntament d’Altafulla subvencionarà aquells comerços que s’adeqüin a
l’ordenança sobre el nou Pla d’Ordenació Viària que està previst tirar endavant. Des de les regidories d’Urbanisme, Comerç i Consum s’ha avançat
que aquells comerciants que apliquin la normativa en un termini de dos anys podran optar a una línia de finançament del consistori per dur a terme les modificacions pertinents quant a l’ocupació de via pública. Els regidors Jaume Sánchez i
Marisa Méndez –Vigo així ho van donar a conèixer amb representants de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla (ATECA), en una reunió que van
mantenir per presentar el nou Pla d’Ordenació Viària.
La trobada va servir per recollir les propostes dels comerciants i intentar arribar
a un consens amb l’objectiu que la nova normativa s’aprovi en la sessió plenària
extraordinària del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, que se celebrarà el proper dimarts 22 de desembre a les 16h. L’objectiu de la nova ordenança és
mantenir la uniformitat i l’harmonia en els espais públics. •

Breus
Les zones urbanes sense
desenvolupar tributaran com
a rústiques
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, celebrat
el passat 30 de novembre, va aprovar
per unanimitat la moció relativa al subministrament de la informació corresponent
als terrenys afectats per la reforma de la
Llei Hipotecària. L’alcalde, Fèlix Alonso,
va explicar que es tracta d’una modificació pròpia del Cadastre, que fa referència
a una rebaixa en aquelles zones urbanes
que no estiguin desenvolupades, i que
passaran, a partir d’ara, a tributar com
si es tractessin de finques rústiques. La
modificació no variarà la qualificació urbanística, sinó la quantitat econòmica
que rebrà com a ingrés l’Ajuntament.
Aquesta rebaixa, de moment, no afectarà el pressupost de l’exercici 2016, i
caldrà estudiar si podria afectar al 2017.
En referència a la Llei Hipotecària, Alonso
ha explicat que és d’obligat compliment i
que afectarà als grans propietaris.
S’adhereixen al conveni sobre
la implantació electrònica
Un altre dels punts principals de l’ordre
del dia va ser l’adhesió al conveni marc
establert pel Consell Comarcal del Tarragonès i la Diputació de Tarragona de
suport als ens municipals en matèria
d’implantació electrònica. Una aprovació que, segons l’alcalde Fèlix Alonso
es traduirà en un “guany per a la ciutadania”, ja que permetrà realitzar molts
tràmits per internet. També ha volgut
destacar la feina que suposarà aquesta
reconversió per un poble petit de les dimensions d’Altafulla. La reconversió serà
molt positiva també de cara a la nova
llei de transparència. El regidor de l’Àrea
Econòmica, Jordi Molinera, ha explicat
la nova vessant pública que tindran ara
les àrees d’Hisenda amb la implantació a
partir de l’1 de gener de la nova normativa “que permetrà a la ciutadania consultar allò amb què es destinen els diners
públics”. •

Totes les obres hauran d’estar identificades a partir de l’1 de gener

L

a regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla, Marisa Méndez-Vigo, ha anunciat que, a partir de l’1 de
gener de l’any que ve, totes les obres
tant majors com menors hauran d’estar identificades públicament a través
d’un distintiu municipal. D’aquesta
manera, es farà arribar als responsables de les actuacions que actualment
estan en marxa a la població una placa
identificativa feta d’un material resistent en la qual han d’aparèixer totes les
dades principals que caracteritzen els
treballs. Els propietaris hauran de col·
locar-les en un lloc visible de manera
que es puguin consultar mentre durin
les obres des de la via pública. “L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar la
tasca municipal dirigida, principalment,
al control de les obres que es duguin a
terme a la vila, tant a l’interior del nucli
urbà com a les zones perifèriques del
terme municipal”, ha matisat la responsable d’Urbanisme.

Les principals dades que han de
constar en l’informe són el número
d’expedient, l’obra a realitzar, la situació, el promotor que porta a terme els
treballs, el director de l’actuació, així

com el director d’execució de l’obra,
la data de concessió de la llicència i el
temps estimat de finalització dels treballs. D’aquesta manera, el control de
les obres serà més ràpid i eficient. •

Ajuntament
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Front comú dels alcaldes del territori per a l’N-340

és de mig miler de persones van tallar el passat 29 de novembre la carretera
N-340 al seu pas per l’Arboç per exigir solucions a la sinistralitat i la saturació
de vehicles d’aquesta via. L’alternativa que proposen els alcaldes del “Pacte
de Berà” és l’aixecament immediat de barreres a l’autopista AP-7 perquè consideren que és la solució “més fàcil i immediata”. Una exigència que, segons l’alcalde
d’Altafulla, Fèlix Alonso, arriba després de “no haver tingut cap mena de resposta
per part del Ministeri de Foment”. El batlle s’ha mostrat convençut que si el govern
hagués mogut fitxa, “haguessin estat disposats a negociar solucions alternatives”.
Fèlix Alonso va remarcar que el que va començar com a “Pacte de Berà” hauria
de dir-se ara “Pacte de l’N-340”. I és que en la protesta no només van prendre part
els representants del Pacte de Berà -Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà,
El Vendrell, Calafell, Cunit, Castellet i la Gornal i l’Arboç-, sinó que també s’hi van sumar els alcaldes de Tortosa, El Perelló, o Camarles, entre d’altres. També va ser molt
important la participació ciutadana, representada per un elevat número d’altafullencs.
De moment, els alcaldes es reuniran amb la Federa ció de Transportistes de la
província de Tarragona (FEAT) per determinar més accions per al futur i ultimar els
detalls pels talls en diversos punts de l’N-340 de tota la demarcació, programats
pels alcaldes, l’11 de desembre. Els batlles no descarten convocar més talls a la
carretera si Foment no dóna una solució. •

Acaben les obres de rehabilitació de la teulada de
l’antic hospital

L’

Ajuntament d’Altafulla ha finalitzat les
obres de la primera fase de rehabilitació de l’antic hospital que han consistit en
la renovació de la teulada d’aquest edifici
datat del segle XVI. La regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, ha explicat que
“aquests treballs pertanyen a la primera fase
d’un ambiciós projecte que pretén convertir un antic edifici amb un elevat significat
per al poble en un espai polivalent que pugui funcionar com a auditori, i que pugui incloure també dependències administratives
i un arxiu històric”. Marisa Méndez-Vigo ha
remarcat també que estudiaran “la manera
perquè la ciutadania sigui partícip del projecte i proposi amb què vol disposar a l’antic
hospital”.
La Corporació Municipal va aprovar al
març l’adquisició de l’edifici per uns 290.000

euros, a través d’una negociació
pactada entre l’Ajuntament i els
propietaris. El consistori ha recuperat una construcció, d’estil
renaixentista del segle XVI i de
1.092 metres quadrats de superfície, amb tres plantes, que s’havia convertit en una reivindicació
històrica per part dels diferents
governs d’Altafulla.
L’edifici està situat a la Plaça del Pou número 10, anomenat popularment antic Hospital,
ja que és l’espai on s’albergaven
els soldats durant la Guerra del Francès.
Està qualificat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Altafulla, vigent des del 10
de juny de 2004, dins del Sistema d’Equipaments Comunitaris (EQ). L’edifici també està
inclòs dins del Catàleg dels Béns a Protegir
del POUM vigent, corresponent a la fitxa número 14 del Catàleg, sent obligatòria la seva
conservació.
El cost dels treballs de restauració de la
teulada s’han elevat als 20.000 euros, mentre que el cost de la restauració i adaptació
total de l’edifici superarà el milió d’euros.
Per aquest motiu, la regidora d’Urbanisme
ha insistit que és un projecte a llarg termini
i que es calcula que estarà enllestit en tres
anys. Per finançar això, el consistori preveu
l’ajuda de diferents administracions. •

Nou equipament al Parc Voramar per
exercitar el cos

L’

Ajuntament d’Altafulla ha instal·lat al Parc Voramar un nou parc
de màquines per tal que veïns i veïnes puguin exercitar el seu
cos i relacionar-se amb altres vilatans. La maquinària està a disposició de la ciutadania les 24 hores del dia de manera gratuïta.
Els diferents aparells que s’han instal·lat com els patins, la roda
d’espatlles, la bicicleta, la premsa de cames, el dorsal assegut i el
giant ajuden a enfortir la musculatura dels grups corporals superiors i inferiors, millorar la flexibilitat de les articulacions, així com
també augmentar la funció cardiopulmonar. D’altra banda, la regidoria d’Acció Social ha ampliat també la maquinària del Parc
de Salut d’Hort de Pau quan fa tot just dos anys que es va posar
en marxa amb la mirada posada, principalment, en la gent gran i en
les persones amb mobilitat reduïda, i que ha tingut una molt bona
resposta per part dels usuaris. •

Medi ambient
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L’Ajuntament i la Caixa signen un conveni per la recuperació
del bosc de ribera

L’

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i el director
d’Institucions de la Caixa, Alexis Gómez, han
signat un conveni de col·laboració per a la millora dels camins rurals i els boscos de ribera de l’entorn natural del riu Gaià. Es tracta d’un conveni entre
ambdues organitzacions amb una durada de 12 mesos, i una aportació econòmica de 2.800 euros, que té
per objectiu recuperar i conservar els senders i espais
naturals del tram baix del riu Gaià que afecten al terme
municipal d’Altafulla.
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha explicat que
“el projecte té un doble objectiu: conservar i
millorar els espais naturals, i alhora, la inserció
laboral de persones amb risc d’exclusió social”.
Les actuacions que es duran a terme permetran preservar i potenciar la vegetació de ribera mitjançant
l’eliminació de flora al·lòctona invasora i la plantació
d’espècies arbòries i arbustives autòctones, la retirada
de matèria vegetal de la llera del riu Gaià per tal de
millorar la circulació de l’aigua en cas d’avingudes i la
realització de treballs silvícoles de millora per afavorir
la recuperació del bosc de ribera existent.
El conveni, que es repeteix per tercer any consecutiu, s’ha signat just després de la recent “gaianada” que ha fet possible que es torni a veure aigua del
Gaià desembocant al mar, fet que ha estat aplaudit
per l’Ajuntament d’Altafulla. Això ha estat possible
gràcies a l’acord entre la plataforma ciutadana Salvem
el Gaià, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Repsol

en l’alliberament d’aigua del pantà del Catllar quan es
produeixen fortes avingudes d’aigua com les de finals
de novembre. S’hi van deixar anar més de 1.300 litres
per segon ininterrompudament durant tres dies per
garantir el cabal regenerador.

L’Estació Meteorològica Tamarit-Hort de la Sínia
compleix cinc anys

A l’acte hi ha assistit l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el director d’Institucions de la Caixa, Alexis Gómez;
la regidora de Medi Ambient, Montse Castellarnau; el
director de l’Àrea de Negoci, Miquel Costa, i la directora de l’Oficina de la Caixa a Altafulla, Asela Fort. •

La remodelació d’un dels mòduls de la finca
Canyadell estarà enllestida a finals d’any

L

a regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, ha avançat que les obres de reconstrucció d’un dels mòduls de la finca Canyadell estaran enllestides a finals d’any.
Els treballs de remodelació s’emmarquen dins de l’acord de custòdia que a finals de
l’any 2013 van signar l’Ajuntament i el GEPEC. Es van posar en marxa a finals del mes
d’octubre amb la voluntat d’instal·lar-hi el més aviat possible una Escola de Natura del
grup ecologista.
L’acord de custòdia entre ambdues entitats va néixer amb la voluntat de potenciar
aquells aspectes d’aquest espai, de titularitat municipal, que permetin augmentar-ne la
biodiversitat i fer una pràctica de conservació i millora. Un projecte que ja compta amb
el permís del departament de Costes. •

L’

Estació Meteorològica Tamarit-Hort de la Sínia d’Altafulla celebra aquest
2015 el seu cinquè aniversari. Les instal·lacions agroecològiques de l’Hort
de la Sínia ja disposaven prèviament d’un observador no oficial que permetia
als seus responsables fer previsions en l’àmbit de les plagues i les malalties.
No va ser, però, fins l’any 2010 que l’estació va passar a formar part de
la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) del Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC), qui va proveir el centre dels aparells necessaris per ferne el seguiment. Ara són tres els veïns que de forma voluntària s’encarreguen
de fer les observacions diàries. Les dades recollides al llarg d’aquests cinc
anys en funcionament no permeten encara estudiar una evolució del clima
al nostre municipi. De fet, un dels voluntaris, Lluís Brullas, ha explicat que es
necessita una amplitud de registres d’entre 25 i 30 anys per poder observar
variacions fiables. Després de cinc anys, fan una crida a vilatans i vilatanes
perquè se sumin al projecte i hi col·laborin de forma voluntària per contribuir en aquest recull diari de dades, que posteriorment es faciliten al SMC.
Com a mínim, entre setmana es necessitarien dues persones. •
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ASSESSORIA COMPTABLE

FISCAL

LABORAL

GABINET
J. CORTES
ASSOCIATS
Ronda d’Altafulla, 53 43893 Altafulla
677 52 36 68 // 627 40 10 09
tel: 977 65 18 31 fax: 977 65 04 69
E-mail:gabinetjcortes@telefonica.net

antecSystems

serveis informàtics

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

Són molt poques les festes en què falten. De fet, les podríem comptar amb una sola mà. I quan hi són, es fan sentir, i molt. Són els
Grallers d’Altafulla. Enguany compleixen 40 anys. Després de quatre dècades, asseguren que no se’n cansen i que encara els queda
gralla per uns quants anys més. Amb tot, fan una crida a la gent jove perquè segueixi les seves passes i continuï aportant aquest so
particular tant nostrat a les places i als carrers d’Altafulla.

E

ls Grallers d’Altafulla van néixer l’any 1975 i
es van estrenar per la Festa Major de Sant
Martí. Com assenyala Joan Albert Blanch,
un dels seus components des de l’inici, els grallers es van formar “arran de les necessitats
dels Castellers d’Altafulla de disposar d’uns
grallers per acompanyar la colla en les seves
actuacions”. Precisament la colla dels Castellers
d’Altafulla havia nascut dos anys abans, també,
per l’11 de novembre. Joan Albert Blanch recorda
que llavors hi havia molt pocs grups de grallers a
Catalunya. “Fins i tot, havíem tocat per la colla Vella
dels Xiquets de Valls”, remarca Jordi Blanch, un
dels grallers fundadors i que encara a dia d’avui
està en actiu.

Primera formació dels grallers l’any 1975

La primera formació de Grallers d’Altafulla
estava integrada pels timbalers Víctor Simó, Albert Boronat, Joan Vives de la Cecília, i els jovenets grallers Jordi Blanch (17 anys), Joan Blanch
(14 anys) i Joan Albert Blanch (12 anys). Un any
més tard, s’hi va afegir com a timbaler el Josep
Blanch. Aquests tres darrers eren alumnes de
flauta integrants de la Coral Infantil d’Altafulla,
formada l’any 1970, i ensenyats per la professora i ex-directora de l’Escola Municipal de Música,
Antònia Coscojuela. Empesos per la necessitat
de tenir grallers al poble, i de disposar d’aquests
joves flautistes, en Víctor, l’Albert i el Joan de la
Cecília, van engrescar als cosins Blanch perquè
aprenguessin a tocar la gralla.
“Vam aprendre a tocar la gralla de manera autodidacta”, subratlla Jordi Blanch, mentre
Joan Albert sentencia:
“Podríem dir que som
l’últim reducte del gra-

Actuació dels Grallers el1977 amb Els Joglars

ller tradicional a Catalunya”, en referència a la
formació acadèmica que va prendre l’aprenentatge de la gralla anys més tard gràcies al suport de l’Aula de Música Tradicional i Popular de
la Generalitat de Catalunya. “Anàvem tots tres
amb el cotxe del Víctor Simó, un Seat Luxe 850,
cap a casa del mestre graller Jan Marenguet del
Vendrell tots els divendres al vespre”, explica en
Jordi; mentre el Joan recorda que cada dia assajaven al Celler de Cal Manel Roig. Va ser gràcies a la interpretació d’una partitura de gralla al
piano d’Antònia Coscojuela que els joves Blanch
van aprendre “d’oïda” a tocar-la. “Això sí! A base
d’anar escoltant repetidament pel radiocasset la
partitura que ens va interpretar l’Antònia”, diu en
Jordi.

“Els Grallers d’Altafulla van
actuar amb Els Joglars per TVE”
Amb només dos anys d’existència, els Grallers d’Altafulla van recórrer diferents municipis
de Catalunya. L’únic que demanaven “era cobrir
les despeses del viatge”. Com que llavors eren
tots menors d’edat i no tenien carnet de conduir,
qui els contractava els llogava un taxi (riuen). Van
anar a tocar per la Vella de Valls, els Castellers de
la Roca

del Vallès (avui ja no existeixen), per la celebració del Corpus de la Garriga, al Vendrell, Sitges,
Vilanova... Una de les millors anècdotes es va
produir l’any 1977. Van participar en la gravació d’una sèrie amb Albert Boadella, dels
Joglars, que s’emetia per Televisió Espanyola. Durant un cap de setmana van compartir
escenari amb els Joglars al Pla de Santa Maria,
on els grallers acompanyaven una cercavila per
diferents carrers d’aquest municipi en què es feia
un referèndum per canviar el nom d’alguns carrers i algunes places de connotació franquista.
“Ens ho vam passar molt bé!”, exclamen.

Joves grallers, a la Fira d’Artesans el 2001

Després de 15 anys, es va començar a formar
diferents adolescents perquè s’enrolessin a tocar la gralla. Alguns d’ells van ser l’Esther Torres,
la Carme Pons, el Llorenç Madorran, la Montse
Blanch, el Joan Vives, l’Elvira Boronat, el Carmelo
Moreno, entre d’altres. En l’actualitat, els Grallers
d’Altafulla continuen sent en Jordi, en Joan Albert,
i en Joan Blanch, en Josep Maria Ferré, en Carles
Bo, l’Alba Muntadas i els timbalers Josep Blanch,
Òscar Vidal i el jove Xavi Moreno. I de passar a
tocar les Matinades per Sant Martí i acompanyar
els Castellers d’Altafulla en les seves actuacions,
participen en el concert de gralles, amb els Bastoners, el vals de la pubilla i l’hereu, nadales, en la
processó de Setmana Santa, i tot el que faci falta
“sempre i quan ens ho demanin”.

Albert Jansà

Grup actual dels Grallers d’Altafulla (2015). / Foto: Jean Segovia

Opinió
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El 20-D amb Altafulla, a les Corts per un canvi de veritat
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa (AA-E)

Com molts de vosaltres ja sabreu,
com exponent dels municipis del
canvi a la demarcació de Tarragona, diferents organitzacions m’han
proposat perquè encapçali les llistes
d’En Comú Podem a les eleccions generals del 20 de
desembre.
Al conèixer la noticia molts veïns i veïnes preocupats
s’han dirigit a mi per preguntar-me: què passarà amb
Altafulla? Deixaré de ser alcalde? Tindré temps per fer
les dues coses? Serà perjudicial o positiu per a la nostra vila? Vull aprofitar aquestes línies per intentar aclarir
que representa i com pot influir si, finalment, sóc escollit
diputat per Tarragona.

Abans de tot, dir que durant quatre anys la meva
principal responsabilitat ha estat ser l’alcalde d’Altafulla
i en cap moment m’he plantejat la possibilitat de dimitir
per ser diputat. De fet, una de les condicions que vaig
posar per davant als negociadors és que jo era i seguiria sent l’alcalde d’Altafulla. Respecte al tema de si
podré fer les dues activitats la resposta és clara, SÍ. Fins
a dia d’avui jo continuo treballant a Barcelona i compatibilitzo les feines d’alcalde amb les meves professionals
al diari (dimecres, dijous i divendres) a Barcelona. Com
a diputat hauré d’estar a Madrid els dimarts, dimecres i
dijous (no tots) amb la qual cosa resulta que l´únic que
faig és canviar Madrid per Barcelona ja que demanaré
una excedència al diari SPORT. I, finalment, espero si-

gui profitós per a Altafulla ja que com sabeu moltes de
les decisions que afecten a la nostra ciutadania es decideixen a Madrid i així puc tenir contacte directe amb
els/les que prenen les decisions.
Tot això, sempre i quan la ciutadania voti amb paperetes suficients a la candidatura que represento,
cosa bastant factible però ni molt menys segura. Sigui com sigui, continuaré lluitant, negociant i gestionant
amb totes les meves forces perquè el canvi de veritat
continuï a Altafulla i sigui també una realitat al conjunt
dels pobles d’Espanya i, per suposat, per negociar el
referèndum a l’escocesa de Catalunya. En Comú Podem! •

Acordar per avançar. Avançar per guanyar

Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal
Aquests dos darrers mesos del 2015
hi ha una paraula que s’ha anat repetint al meu entorn: acord, arribar
a un punt de trobada entre diverses
parts. Des de l’Esquerra Independentista d’Altafulla l’hem repetit i predicat. És el primer
any que tenim la tasca de redactar el pressupost municipal com a responsables d’Hisenda, i és la nostra
voluntat que tinguin el màxim suport del Ple. Més enllà
de les diferències entre el Govern i l’oposició, creiem
que cal fer l’esforç entre totes les parts per arribar a un
acord. És per això que com a responsable d’aquesta
regidoria m’he reunit amb els partits de l’oposició per

saber què voldrien fer, per incorporar les seves idees al
pressupost. Respecte anys anteriors hi haurà una novetat que durant la campanya electoral ja vam anunciar:
l’aplicació de la Llei de Transparència. El pressupost és
fruit de l’esforç de tots els que vivim a Altafulla, pagant
les nostres taxes i impostos, i volem que tothom pugui
consultar on invertim aquests diners.
Com a País estem esperant un gran acord. El 27S
vam aconseguir una fita impensable fa uns anys: assolir una majoria de diputats independentistes. Des
de l’EINA-AM ens sentim molt orgullosos dels 1.540
vots que Junts Pel Sí i la CUP van obtenir a Altafulla,
un 53% de vots per la República. Ara som pacients,

esperant la negociació que faci avançar la República
Catalana, plural i social. Som conscients que cal arribar a l’esperat acord, i no desaprofitarem aquesta
magnífica oportunitat. Ara tenim una altra cita amb
les urnes el 20 de desembre, on us demanem el vot
per la candidatura d’ERC. A les eleccions espanyoles
ens debatem entre centralisme o independència. És
per això que l’endemà de les eleccions aniré al despatx de l’Alcalde i amic Fèlix i l’hi demanaré que se
sumi al procés constituent de la República Catalana.
L’únic acord que mantindrà cohesionada la nostra
societat.•

Tenemos un mes de importantes temas para Altafulla
Alberto Moreno Espinosa # Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Tenemos este mes varios temas importantes para la ciudadanía de Altafulla. En primer lugar se deciden los
presupuestos para el 2016. Esta semana nos toca reunión con el equipo
de gobierno para dar nuestras valoraciones y aportaciones. Esperamos que los presupuestos se adapten
a los tiempos que estamos y que atiendan a las prioridades de los ciudadanos. Allí estaremos para velar por
las carencias de los que nos necesitan. Estamos cansados de oír del gobierno que se aprietan el cinturón
como los ciudadanos, pero cuando dicen que buscan
tener un presupuesto similar o igual a otros años, lo

anterior se desmonta. Esperemos que se lo aprieten
de verdad y hagan una buena gestión. Otro tema es
la nueva normativa de espacio de terrazas de los establecimientos. Para empezar, no nos gustó la forma de
actuar del gobierno, ya que elaboraron la nueva normativa sin reunirse con los afectados. No creemos que sea
la manera que tanto pregonaban de hacer partícipes a
la ciudadanía de la política municipal. Hay que hacer
participar al pueblo en todo lo que se pueda, no en lo
que se quiera, cosa que ocurre. ¡Esto debería cambiar
ya! Tenemos puntos en la normativa que no estamos a
favor (hacer que los comercios tengan que perder más
tiempo y dinero en poner un tipo de mobiliario de un

material o color que proponen, no es de recibo). No hay
que poner trabas a los comercios, sino ayudarlos. Dicen que habrá subvenciones para ellos, pero no dejan
claro como los comercios afectados tendrán derecho a
subvención y de qué cantidades, ya que según lo que
proponen, no todos los comercios podrán asumir los
costes. Esperemos hablen y escuchen a los afectados
y ellos puedan colaborar en esa nueva normativa.
Por último, tenemos una cita muy importante el 20-D
en las urnas. Tenemos que votar el futuro de nuestro
país, no podemos faltar a esta cita. Esperamos que el
20-D gane el sentido común y las ganas de cambio
ante todo lo demás. Feliz año 2016.•
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Societat

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. / Foto: I.C.

Taller de Nutrició a La Portalada a càrrec de la farmacèutica Susana Domingo
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Lucía i Anna, Sang de Cadell i de Búfal al sopar dels Castellers d’Altafulla. / Foto: I.C.

Esmorzar de l’Arengada per la Festa Major de Sant Martí. / Foto: Jean Segovia

La Baixada de Trastos va estrenar enguany un nou recorregut des de l’Ermita. / Foto:
Robert Vera

El Vermut Familiar de “The Penguins” va ser un dels èxits de Sant Martí. / Foto: R.V.

El concert solidari pels refugiats de Síria va recaptar uns 600 euros. / Foto: R.V.

La cercavila de Sant Martí va estrenar nou format amb colles convidades. / Foto: I.C.

Altafulla va participar per primer cop a la Setmana Europea de Prevenció de
Residus. / Foto: Gemma Soldevila

Anna Ortiz ha tornat a aixecar el trofeu de campiona de Catalunya de pàdel
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HORARI D’HIVERN
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i de 17:00 a 20:30h
Dissabtes i diumenges de 9:00 a 14:00h

Entitats
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ATECA homenatja la Ferreteria Casas d’Altafulla

Associació Turística d’Empresaris i Comerciants
d’Altafulla (ATECA) va celebrar el passat 3 de desembre el 15è sopar anual de l’entitat al restaurant Yola. En aquesta edició, va ser la Ferreteria Casas
l’empresa local que va rebre l’homenatge pels seus 26
anys de trajectòria professional. Va obrir les portes el
novembre de 1989 de la mà de Marta Mateu i Lluís Vives que recorden “que van passar molts dies asseguts
a l’esglaó de la porta de la botiga pensant quin tipus
de negoci obrien, ja que llavors el Camí de les Bruixes no era un carrer gaire transitat”. Des del principi,
Marta Mateu és qui ha estat sempre al capdavant del
negoci, amb l’ajuda incondicional del seu marit Joan
Casas. També hi ha treballat els fills Joan i Marc en diferents èpoques. El maig d’aquest any, la Generalitat
de Catalunya els va concedir un diploma commemoratiu pels seus 25 anys darrera el taulell. Marta Mateu va

confessar que “el secret de portar tants anys en
un comerç local és adaptar-se als temps i està
al servei del client amb un tracte de tu a tu”. A
l’acte hi van assistir les famílies Mateu i Vives, el
president d’ATECA, Lluís Canyelles, i el regidor
de Comerç, Jaume Sánchez, entre d’altres representants. / Foto: A.J.
Campanya de Nadal
D’altra banda, ATECA està treballant aquests
dies en la campanya de Nadal. Ha repartit entre els seus associats bosses ecològiques, bolígrafs, blocs de notes i calendaris, per tal de promoure les seves marques durant aquests dies.
També estan en marxa els preparatius de la tercera edició de la campanya “Compra a Altafulla i
guanya un mar de premis”. •

Uns 600 alumnes participen en el VIè Cros El Roquissar-Altafulla

E

l fred va ser un dels principals protagonistes de l’edició d’enguany del Cros El Roquissar-Altafulla. Una sisena edició
que finalment va acollir un total de 600 corredors d’arreu del Tarragonès dels 850 que s’hi havien inscrit. Malgrat aquest
descens de participació d’última hora, el balanç que en van fer des de l’organització és més que positiu, tant a nivell de
participació com a nivell organitzatiu. De fet, d’Altafulla, hi van participar uns 200 escolars. Des de l’organització, s’ha
reconegut que la prova no deixa de créixer, i que esdevé un exemple dins de la Fase Comarcal del Tarragonès dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya. La d’Altafulla ha estat la tercera prova del circuit del total d’onze que en formen part.
El Cros El Roquissar-Altafulla està organitzat per l’AMPA de l’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. D’altra
banda, l’AMPA del Roquissar va premiar als alumnes de l’escola que van obtenir millors resultats. Una altra
de les competicions marcades en vermell al calendari és la Cursa de Sant Silvestre del proper 31 de desembre. Els Atletes d’Altafulla també preparen ja el 1r Bany de l’Any de l’1 de gener a la 1 del migdia; i la Marxa dels Castells del Baix
Gaià del 31 de gener. / Foto: Neus Gris •

Cerquem voluntaris per col·laborar amb la
Biblioteca d’Altafulla

E

n els darrers anys, la Biblioteca d’Altafulla ha rebut un gran nombre de
donacions de llibres i altres materials
per incorporar als fons de la biblioteca.
La Biblioteca d’Altafulla busca voluntaris per reorganitzar el fons del dipòsit
de llibres, fer la tria i recol·locació. L’objectiu de la iniciativa és que els veïns
s’impliquin en accions municipals. Per
tirar endavant la iniciativa es fa una crida de voluntariat. La biblioteca disposa
de nombrosos documents sobre temes
molt diversos, a més de revistes i diaris.
El fons documental de la biblioteca es
renova constantment gràcies a les nombroses donacions de llibres que rebem
contínuament. Tots els documents són
de lliure consulta i la majoria es poden
emportar en préstec. La biblioteca està
informatitzada i disposem d’ordinadors

per la consulta del seu fons, així com
el de les altres biblioteques de la Xarxa.
L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït.
Només per utilitzar els serveis de préstec i internet necessiteu el carnet de la
biblioteca, que és gratuït. Els voluntaris
que vulguin participar cal que es posin
en contacta amb la Biblioteca.
Com puc fer-me voluntari/ària
de la Biblioteca? Contactant amb
la Biblioteca d’Altafulla, per telèfon
(977 65 11 76) o per correu electrònic
(altafullallegeix@gmail.com) i/o demanant informació a la Biblioteca (carrer
Escoles s/n.). Passar per la biblioteca.
Tardes de dilluns a divendres de 16 a
20h. Fes-te voluntari/ària de la Biblioteca d’Altafulla. •
Helena Cobos
Biblioteca d’Altafulla

T

Curs de monitor,
al Centre d’Entitats

orredembarra, Roda de Berà,
Altafulla i Creixell, amb la col·laboració de Joventut del Tarragonès,
han organitzat un curs de monitor
de lleure per aquest Nadal, dirigit a
majors de 18 anys. El curs tindrà
lloc al Centre d’Entitats d’Altafulla i
serà impartit per la Fundació Pere
Tarrés. Té una durada de 160 hores pràctiques i 150 hores lectives,
de les quals 100 seran presencials,
25 hores seran virtuals i 25 per treballar en la memòria. L’etapa presencial s’inicia el 19 de desembre i
finalitzarà el 16 de gener. El preu és
de 205 euros. Les inscripcions ja es
poden formalitzar en qualsevol dels
quatre Punts d’Informació Juvenil.
Les places són limitades.•

Gràcies per haver pujat
al nostre tren

L’

Associació de Pares i Mares de la Llar d’Infants
Francesc Blanch hem pujat al tren, al tren dels
somnis i dels somriures, i això ha estat possible
gràcies a la col·laboració de molts establiments del
poble, que han participat amb la seves donacions
en l’obtenció d’una magnífica cistella de Nadal. El
propòsit d’aquesta iniciativa és recaptar fons perquè l’AMPA pugui portar a terme el projecte del
curs, que consisteix en crear nous, o millorar els
ja disponibles, racons del joc simbòlic a la llar, amb
l’adquisició de nou material. I per aquest motiu volem fer un reconeixement i agraïment públic a tots
els establiments que de manera desinteressada hi
ha col·laborat i a totes les persones que hi participen comprant les nostres butlletes.
Moltes mercès per haver fet funcionar el
nostre tren direcció al món dels jocs simbòlics:
Regal i Paper, Verdures i Fruites Blanch, Queviures Paquita Sendra, Forn Nogués, Caprabo,
Perruqueria Imatge, Farmàcia Anna Arasa, Mariscal & Sarroca, Bar-Restaurant Ballesté, Taverna Ca Carlets, Geladeria La Perla, Via Vins,
Altica, Pastisseria Àngels, Quiromassatge-Estètica De cap a Peus, El buffet, Bar-Restaurant
Cal Cano, MercaDelta, Quiosc Lluis, Instal·lacions Raul Plana, Pizzeria Solocomo, Ca l’Anna,
Farmàcia Susanna Domingo, Hotel-Restaurant
La Torreta, Supermercat Xinès, Clínica Dental
BO-K, Torres, Bar-Restaurant La Plaça, Peluqueria Carmen, La Violeta, Supermercat Els
Vents, Ferreteria Casas, Perruqueria Àngels, La
Caixa, Estanc Pijuan, Airedetierra, Forn Marti,
Quart gràfica, Granja Sant Francesc, Swim for
you, Perruqueria Mimas, Body Center i Garden
Center Gaià. Molta sort i Bones Festes!. •
AMPA Llar d’Infants Francesc Blanch

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

GENER
04/10: S. Domingo
11/17: MIRAR FINESTRETA
18/24: S. Domingo
25/31: 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

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 baixa
(del 2 de novembre al 30 d’abril)

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 10.15h
Diumenges i festius: 18.00h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 21.15h
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

