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rribem a l’equador de l’estiu, i sembla que fos ahir quan donàvem el tret de sortida a la temporada de vacances amb
la Nit de Bruixes d’Altafulla. Hem gaudit ja d’una tercera edició de l’Altacústic, que ha confirmat la bona acollida d’aquest
festival al nostre territori ja que ha augmentat de públic i ha
mantingut la qualitat de les dues primeres edicions. Hem viscut
la revalidació de la plaça del Pou com a plaça indiscutible de
gamma extra en la Diada de les Cultures que, malgrat que va
començar en retard per falta d’ambulàncies, vam poder gaudir
d’una torre de 9 amb folre i manilles, i un pilar de 8 folrat que va
acabar en carregat. A més, els nostres castellers descarregaven la seva primera clàssica de set de la temporada, i que més
endavant, a la Diada d’Estiu, es dibuixaria una vegada més
amb una solvència estèticament de postal.

Ens hem situat en el mapa internacional de triatlons, albergant la Copa d’Europa i el Campionat Mediterrani. Segons el
president de la federació espanyola, “Altafulla té una organització de deu, i demostra que és un poble que aposta per l’esport”. Bons auguris pel que serà la seu del triatló en els Jocs
Mediterranis del 2017. Hem consolidat un nou format de teatre
a la Vil·la romana dels Munts, marc incomparable per portar
obres de gran prestigi com “Fuenteovejuna” o actors de l’alçada d’un campanar com Lluís Soler. I entre d’altres coses, tenim
un programa ple d’activitats per a tots els gustos i públics que
encara ens ha de portar cap al 29è Festival Internacional de
Música i la 16a Fira d’Artesans d’Altafulla, dues cites ineludibles en el mapa turístic català. Acostumats a què els municipis
tinguin una festa d’estiu, creieu que a Altafulla en cal una? De
cap a la festa major petita! •
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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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L’Altacústic confirma l’augment de públic i la consolidació del festival

Judit Neddermann, a l’escenari de la Placeta

L’

organització del Festival Altacústic ha fet una valoració altament
positiva de la tercera edició que
es va cloure el passat 24 de juliol amb
ple absolut en les quatre actuacions que
van omplir els diferents espais de la Vila

Closa. L’esdeveniment, organitzat per
la regidora de Cultura de l’Ajuntament
d’Altafulla, que encapçala l’edil Montse Castellarnau, ha consolidat la seva
proposta i ha augmentat el nombre de
visitants.

La pluja va ser la protagonista de la
jornada de divendres, però l’organització
va destacar que els concerts a l’aire lliure
es van reubicar a la Pallissa de l’Era del
Senyor i, finalment, es van poder dur a
terme quatre dels cinc concerts progra-

mats per aquella nit. Després del concert
de Chamorro, Motis i Traver —l’única
actuació de pagament, que va esgotar
les entrades anticipades— els concerts
de Maria Arnal i Marcel Bagés i Pantaleó
es van traslladar a aquesta ubicació per
mantenir el programa i només l’actuació
d’Inspira es va anular.
D’aquesta manera, el temps només
va impedir un dels dotze concerts previstos en el programa, que enguany va
iniciar-se per primer cop el dijous a la
nit —amb les actuacions de Minova, Lu
Rois i The Crab Apples— pel fet que el
festival hagi augmentat aquest any en
número de dies i amb una gran acollida per part del públic. D’altra banda, cal
destacar la gran afluència de públic el
dissabte, l’últim dia del festival, que va
omplir els carrers del nucli antic per acollir les actuacions de Judit Neddermann,
Silvio Alvarez, Marion Harper i El Petit de
Cal Eril, una edició que es va cloure amb
la plaça del Pou plena a vessar.
De cara a pròximes edicions, l’organització assumirà el repte d’acollir la demanda creixent de públic que assisteix
al festival mantenint, al mateix temps, el
petit format de les actuacions. De cara a
l’any vinent es plantegen diferents opcions per tal de mantenir l’esperit de l’Altacústic, que enguany s’ha dut a terme
gràcies als patrocinis d’Estrella Damm
i de Gigmit, que permeten gaudir dels
concerts a l’aire lliure amb la màxima
qualitat musical. / Foto: Altafulla Bloc. •
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El nou dipòsit de pluvials de Via Augusta frena els aiguats

es fortes pluges que van caure a Altafulla el passat 22 de juliol,
i que van registrar uns 20 litres per metre quadrat en una hora,
no van causar cap tipus d’acumulació d’aigua a la rotonda de
Via Augusta com s’havia produït anteriorment. El nou dipòsit d’aigües
pluvials, construït a l’entorn del pas subterrani i la rotonda de Via Augusta amb confluència amb Via Hercúlia, va frenar els aiguats. La regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, s’ha mostrat molt satisfeta
amb els resultats obtinguts, i ha assegurat que “les obres han funcionat molt bé, i la qüestió tècnica sobre els aiguats està solucionada”.
Les darreres pluges s’han convertit en una prova de foc per a
les noves obres, i comprovar de primera mà que han valgut la pena.
Aquestes obres s’han centrat en condicionar un sistema de drenatge per sota la rotonda que capta les aigües provinent dels
passos soterrats, de la Via Hercúlia, Via Augusta i de la conca
de la Rasa. A més, s’han soterrat les línies elèctriques de baixa i mitja
tensió, i s’ha renovat tota la xarxa de subministrament d’aigua, gas i
clavegueram amb el material més innovador. Marisa Méndez-Vigo ha
afegit que més enllà del dipòsit, també s’ha remodelat el carrer que
va des de la rotonda fins al Puntet, on s’ha habilitat una vorera, i que,
en les properes setmanes s’hi aniran col·locant les lluminàries. / Foto:
Pol Llàcer. •

El projecte de Via Augusta rep cinc al·legacions i les obres podrien començar al novembre

E

l passat 27 de juliol va expirar el
termini de presentació d’al·legacions per al projecte de Via Augusta.
Finalment, se’n van presentar cinc. La
regidora d’Urbanisme i Via Pública,
Marisa Méndez-Vigo, va explicar que
les qüestions més al·legades van ser
les referents a “qüestions administratives, de conceptes generals i polítics”.
El grup de l’EINA, a l’oposició, va presentar una d’aquestes al·legacions,
basada en diferents aspectes. L’edil
Jordi Molinera va destacar “el trasllat d’una setantena d’aparcaments
de Via Augusta cap a zones verdes
del carrer de la Fassina”. Per la seva
banda, l’edil d’Urbanisme ha manifestat que estudiaran en profunditat les
al·legacions, que ja estan en mans
dels tècnics municipals.

Un cop acabat aquest tràmit, les
obres podrien començar cap al
novembre, ja que haurien d’enllestir-se abans d’iniciar els Jocs Mediterranis al juliol de l’any vinent. El
passat 22 de juliol també va acabar
l’exposició pública que la regidoria
d’Urbanisme va organitzar a l’entrada
de l’Ajuntament, i que va tenir un total
de 38 visites, de les quals 27 es van
mostrar a favor del projecte, i onze
s’hi van expressar en contra. Aquestes dades suposen que un 70% dels
visitants van donar el seu suport a la
proposta del consistori.
Amb tot, l’edil d’Urbanisme es va
mostrar decebuda per la “molt minça”
xifra d’assistents, i va reconèixer que
esperava “moltes més visites”.

La lectura que fa l’edil és que “la
gent confia en l’Ajuntament”, i que,
en aquest aspecte, sí estan “satisfets”.

Méndez-Vigo ha lamentat que molts
habitants d’Altafulla no hagin visitat
l’exposició on, com a mínim, esperava
rebre un centenar de persones. •

Un vinil de plàstic reduirà fins a un 60% l’escalfor que patia la llar d’infants Hort de Pau

L’

Ajuntament d’Altafulla ha posat fi
als problemes de temperatures que
patia la Llar d’Infants Hort de Pau. L’AMPA del centre va presentar una instància
ara fa uns mesos per presentar la problemàtica. Els tendals exteriors es trobaven en molt mal estat i pràcticament
no reduïen l’impacte del sol. Les temperatures a l’interior del recinte assolien
valors “insostenibles”, segons paraules
del regidor d’Educació, Xavier Rofas, i
“existia una notable preocupació entre
les famílies dels infants”. Des de la regidoria es va sol·licitar una valoració tècnica als serveis d’Urbanisme “per tal de
determinar les actuacions més adients
per solucionar el problema”. El regidor
ha reconegut que “el problema s’ha solucionat de manera molt satisfactòria”.
La regidoria d’Educació ha treballat
de la mà de la regidoria d’Urbanisme a
l’hora de realitzar tots els tràmits neces-

saris. Una empresa externa va instal·lar
el nou sistema de tendals. L’edil d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, va explicar
que consisteix en “un vinil de plàstic
de llarga durabilitat que redueix fins
a un 60% l’escalfor i la lluminositat”.
L’actuació va ser possible gràcies a una
modificació de crèdit en el pressupost
municipal.
Més enllà de la instal·lació d’aquest
nou sistema a la llar d’infants Hort de
Pau, la regidoria d’Educació també té
previstes diferents tasques de manteniment a la resta de centres educatius,
que es realitzaran durant el proper mes
d’agost per tenir-ho tot a punt a començaments de setembre. En aquesta
mateixa línia de col·laboració entre regidories, l’àrea d’Urbanisme ha sol·licitat
l’elaboració d’un estudi previ del projecte
de gimnàs de l’escola La Portalada per
conèixer el seu cost i la seva viabilitat. •

El ple
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Aproven la cessió del llegat de Martí i Franquès a l’Arxiu
Històric de Tarragona

l Ple, celebrat el passat 25 de
juliol, va aprovar per unanimitat la cessió del llegat de Martí i
Franquès a l’Arxiu Històric Provincial
de Tarragona “per a una adequada i
millor conservació de l’arxiu”, tal i com
va remarcar la regidora Marisa Méndez-Vigo. La família Martí Puigmartí,
descendents de qui va ser el científic
naturalista que va descobrir la composició de l’aire, van donar el 1995 el seu
llegat a l’Ajuntament d’Altafulla perquè
se’n fes càrrec. Passats aquests anys,
i per manca d’espai adequat per a la
seva bona conservació, el Ple ha decidit cedir el fons documental a l’Arxiu
Històric Provincial de Tarragona, ens
depenent del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, ja que
les seves instal·lacions garanteixen una
millor conservació dels documents, i
també permeten, una millor accessibilitat i disponibilitat perquè la ciutadania
els pugui consultar.

D’altra banda, el text de cessió aprovat marca clarament que l’Ajuntament
d’Altafulla no perd en cap cas la seva
titularitat, tal i com va marcar en el seu
moment la voluntat de la mateixa família Martí. Antoni de Martí i Franquès
(1750-1832) és un dels fills il·lustres més
destacats d’Altafulla. El seu prestigi va
traspassar les fronteres en el camp de la
química pneumàtica quan va aconseguir
el reconeixement de la societat científica
mundial sobre les publicacions que havia fet a París, Londres i Barcelona cap
a principis del 1800. El seu biògraf més
rellevant, Quintana Marí, va destacar que
“les seves finques d’Altafulla, entre elles
la coneguda pedrera romana del Mas del
Mèdol, les seves plantacions de cànem i
de garrofers foren per a Martí i Franquès
uns veritables camps d’experimentació”.
El llegat de la família, cedit a l’Ajuntament, està format per la seva biblioteca
i els afegitons, els quaderns i els apunts
on escrivia les seves conclusions cien-

tífiques, pergamins i altres documents
familiars, fins i tot més reculats, referits
a l’evolució del seu patrimoni. Les seves

despulles reposen des de 1982 a la capella del Santíssim de l’Església de Sant
Martí. •

Breus
Aproven la modificació
d’una ordenança per a la
venda de publicacions

Reconeixen la titularitat
privada d’un vial fet per a
l’interès públic

Els membres del Ple van aprovar
també la modificació d’una ordenança municipal per tal de fer possible la venda de publicacions, llibres,
i altres documents editats des de
l’Ajuntament. En aquest cas, la regidoria de Comerç, que encapçala
Jaume Sànchez, està enllestint un
llibre que es basa en la cuina sobre
la garrofa, i que veurà la llum en les
properes jornades gastronòmiques
d’octubre que, precisament, se centraran en aquest producte.

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla
també va aprovar el text regulador
del conveni signat amb la família
Baldrich per a la cessió temporal
d’ús de terreny privat destinat a vial
públic en l’àmbit del sector de sòl
urbanitzable d’El Puntet. Es tracta
precisament d’una de les voreres
que l’Ajuntament ha fet a l’entorn
del nou dipòsit de pluvials de Via
Augusta. •
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Fèlix Alonso: “Sense sud, no existeix el nord”

ls alcaldes i alcaldesses del Pacte
de Berà i les Terres de l’Ebre es
van reunir el passat 3 de juliol amb
el conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, per posar sobre la taula la
problemàtica de l’N-340. L’alcalde d’Altafulla i un dels principals impulsors del
Pacte de Berà, Fèlix Alonso, va explicar
que la trobada va servir per marcar els
punts de coincidència i de separació entre ambdues parts, i per establir un full
de ruta conjunt entre la Generalitat de
Catalunya i els alcaldes.
En aquest sentit, es va arribar a “un
acord sobre la necessitat de crear
dos grups de treball al respecte de
manera imminent: un, al nord, i un
altre, al sud”. El del nord correspondrà als alcaldes del Pacte, i el del sud
als de l’Ebre. La reunió va constatar
també una sèrie de diferències. Des
de la Generalitat es va assegurar que el

Ministeri de Foment estaria en condicions de desviar els camions de l’N-340
per tal de descongestionar la carretera,
tal i com s’ha fet a Girona, proposta que
fa un any i mig ja va posar damunt la taula l’ex-conseller Santi Vila, i que no es va
concretar finalment. L’alcalde d’Altafulla ha insistit en la gratuïtat de l’AP7 en els trams que no estan desdoblats. Fèlix Alonso va lamentar que “no
hi ha cap fet clar”, i que Tarragona
es troba en una situació “complicada i d’incomoditat que va més enllà
de l’N-340”. “Sense sud, no existeix
el nord”, va reivindicar en referència a
la problemàtica quant a la mobilitat, no
només per carretera sinó també en ferrocarril i especialment en rodalies.
L’alcalde reconeix que “no esperava
més” d’aquesta trobada amb el conseller. Els alcaldes han tornat a reclamar que la Generalitat “assumeixi

“Escena Altafulla Teatre” tindrà
continuïtat

D

esprés de la primera prova pilot
amb “Troianes” l’any
passat, i aquest estiu,
amb la programació
de sis obres de prestigi sota el marc d’“Escena Altafulla Teatre”,
la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament, que
encapçala l’edil MontLluís Soler, a la Vil·la romana
se Castellarnau, ha
dels Munts. / Foto: Ajuntament
confirmat la continuïtat
d’aquest cicle de cara
a properes edicions, i especialment, en un marc
incomparable com la Vil·la romana dels Munts, declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per la
UNESCO. La regidora de Cultura ha destacat l’èxit
de la mostra, tant “per l’afluència de públic com per
la qualitat de les representacions”, i ha sentenciat:
“Hem complert amb els objectius que ens plantejàvem; per una banda, apropar el teatre al carrer com s’ha fet al Parc Voramar, i per una altra,
apropar a la ciutadania a la Vil·la romana dels
Munts amb obres de gran qualitat artística”.
“Escena Altafulla Teatre” ha agrupat sis propostes de teatre, dansa i poesia adreçat a un ventall
molt divers de públic, tant familiar com especialitzat, i ho ha concentrat en el darrer cap de setmana
de juliol i primer dia d’agost. Les representacions
a la Vil·la Romana dels Munts, amb aforament de
140 persones, han tingut un preu d’entrada de 15€,
mentre que les del Parc Voramar han estat d’entrada lliure. L’adaptació teatral de “Fuenteovejuna”
ha estat la que ha ocupat més cadires, seguida de
“Les Supertietes” i “La filla del Senyor Bianchi”.
També han estat molt sol·licitades el recital de poesia de Jacint Verdaguer, a càrrec del popular actor
català Lluís Soler; “Now here man”, del ballarí Andrés Corchero, i l’obra “Tu vas Tomber”. La direcció artística ha anat a càrrec de l’actriu altafullenca,
Anna Estrada. La programació d’aquesta primera
mostra de teatre, amb l’obra “Fuenteovejuna” va
ser gravada per Televisió Espanyola, i s’emetrà
properament a La 2. Altafulla vol convertir-se en la
capital cultural del Baix Gaià. •

L

el lideratge” davant la manca de govern a l’Estat, i han demanat “mesures
quirúrgiques per solucionar el problema ara, no ni el 2019 ni el 2021”¸
quan prescriuen les concessions dels
dos trams de sud a nord de l’autopista

AP-7. La prioritat ara passa per conformar i definir aquests grups de treball del
nord i del sud de la carretera. Es preveu
que la propera reunió amb el conseller
es produiria cap a la segona setmana de
setembre. •

La museïtzació de les Termes de Mar, per Sant Martí

es tasques de neteja a l’entorn
de les Termes de Mar de la Vil·la
romana dels Munts d’Altafulla es van
acabar a mitjans de juliol. Els treballs
d’adequació de l’espai es van posar
en marxa ara fa uns mesos de la mà
dels alumnes del Pla de Transició
al Treball (PTT) d’Auxiliar en Vivers i
Jardins. I en aquesta ocasió, els encarregats van ser els participants del
“Camp de Treball del Gaià: Un món
entre Altafulla i Tamarit”.
La neteja de l’espai esdevé el
pas previ al projecte de museïtzació. A mitjans del mes de juny,
l’Ajuntament d’Altafulla es va reunir
amb el director del Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona (MNAT),
Francesc Tarrats, per definir les
pautes d’actuació, i per posar en
marxa la redacció del projecte, que
serà encapçalat per les regidories
d’Urbanisme i Cultura, amb la col·laboració del museu. L’edil d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, s’ha
mostrat “molt il·lusionada” de fer aquest primer pas
en un espai que ha titllat de “veritable joia” i de “cas
únic a la Península Ibèrica”. Properament serà el
torn de “les tasques de consolidació del mur romà
i els treballs d’excavació”. La voluntat és posar en
valor el patrimoni local i fomentar l’atracció turística
a la zona. El projecte preveu que es pugui visualitzar
per Sant Martí, al novembre.

El Camp de Treball es tracta d’una iniciativa impulsada per la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat, i gestionada al municipi per l’Associació
Mediambiental La Sínia. Aquesta és la cinquena edició, on hi ha participat un total de 24 joves d’arreu de
Catalunya, i en fa dues que hi col·labora l’Ajuntament.
Més enllà de la neteja de l’entorn de les Termes de
Mar, enguany les tasques també s’han centrat en el
manteniment i la restauració dels hàbitats naturals del
riu Gaià, i la muntanya de l’Ermita de Sant Antoni. /
Foto: A.J. •

Ecologistes en Acció torna a premiar la platja del Canyadell

H

o ha fet en el marc de la 7a edició de Platges
Verges 2016, un distintius que valora i felicita, des del punt de vista ecològic i de preservació
del medi, els esforços de municipis i entitats “per
mantenir les platges dels seus termes municipals
lluny de la massificació i alteració del seu entorn
natural”.
Altafulla ha estat distingida mitjançant la Platja
del Canyadell, amb un guardó compartit amb Torredembarra. La regidora de Medi Ambient, Montse Castellarnau, ha valorat de forma molt positiva

aquest reconeixement, pel fet també que repeteix
guardó com l’any passat, que ho feia per primera
vegada.
Per la seva banda, l’entitat altafullenca de l’Associació Mediambiental La Sínia també ha estat
premiada, de qui s’ha valorat “els seus treballs de
recuperació i preservació de Tamarit i la Platja d’El
Vinyet”. El responsable de l’associació, Hèctor
Hernàndez, s’ha mostrat molt satisfet a l’obtenció
del guardó. L’edició d’aquest any ha premiat a 28
platges de la demarcació de Tarragona. •
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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

Entitats
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Ens deixa Marta Navarro, presidenta de l’Associació Amics de Roviano

M

arta Navarro Breu va traspassar
el passat 27 de juliol a l’edat de
73 anys. Era la presidenta de l’Associació Amics de Roviano, el poble italià
agermanat amb Altafulla, i una persona
incansable a l’hora de col·laborar en el
teixit social i associatiu d’Altafulla. Va col·
labor de manera activa, juntament amb
el seu marit, Tomàs Biarnès, en totes les

activitats organitzades de l’Esplai de la
Gent Gran d’Altafulla. Va destacar també
per la seva implicació en moltes activitats relacionades amb la Festa Major de
Sant Martí, especialment amb la confecció dels fanalets per la rua de Sant Martí
amb els nens i les nenes del poble, i també en la confecció dels nous pendons de
l’Ajuntament d’Altafulla.

La Festa Gastronòmica de les Cultures,
per la festa major petita de Sant Antoni, era
també una de les components que formaven l’equip de cuina de l’Esplai, i malgrat
que no volia sortir mai a les fotos, era una
treballadora incombustible per la festivitat
popular. De ben segur, que les companyes
i els companys de l’Esplai i de l’associacionisme popular la trobaran a faltar. •

El Centre d’Estudis d’Altafulla viatja a Sant Petersburg

U

na de les activitats especials per
commemorar els 40 anys de recorregut del Centre d’Estudis d’Altafulla ha
estat la d’anar a conèixer la capital dels
tsars des de l’1 al 6 de juliol, amb un
grup de 33 socis i sòcies. L’experiència ha estat gratament positiva podent
admirar els grans palaus de Catalina,
de Peterhof, les catedrals de sant Isaac, de Sant Pere i Sant Pau, museu de
l’Ermitage, assistir a la representació
del ballet del Llac dels Cignes, i moltes
activitats més. El sopar de comiat va
acabar amb sorpresa: un pastís que va
ser encetat per una de les sòcies més
antigues, la Mª Cruz Sánchez, fundadora ja del Grup de Recerques d’Altafulla precursor del què seria el Centre

d’Estudis d’Altafulla. Va ser un viatge
bonic, animat, profitós i sense incidents, cosa que ha animat a tothom a
repetir una altra vegada. •

Lluís Brullas
President
del Centre d’Estudis d’Altafulla

En record a Cinto Tomàs

E

l passat 11 de juliol, ens va deixar el Cinto
Tomàs, persona entranyable i molt vinculada a la Penya Ciclista. Assistia a tots els
actes més rellevants, tot i no gaudir d’un bon
estat de salut des de feia temps, i ens recitava poemes, ja que era una de les altres

aficions que tenia. Tot just feia menys de tres
mesos que també ens havia deixat la seva
dona, Francisca Benaiges, a la que tan estimava. En Cinto havia sigut un gran corredor de bicicleta, un molt bon casteller i, tots
aquests anys, un inspirat poeta. La Penya li

havia dedicat un senzill homenatge a la Diada de 2014, on hi havia assistit tota la família per acompanyar-lo, i on es va posar de
manifest l’estima que li teníem. Cinto, gran
amic i company, mai t’oblidarem. Descansa
en pau! •
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Treballem per fer d’Altafulla la capital cultural del Baix Gaià
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa

Al llarg d’aquests anys de govern
municipal hem estat referent social.
Recordem que quan tothom es plegava a les polítiques de retallades,
camuflades pels causant de la crisi
amb la paraula austeritat, nosaltres, no sols no retallaven en polítiques socials, sinó que érem capaços d’invertir i fer d’aquestes polítiques l’element necessari per
bandejar la crisi sense trencar la cohesió social.
Atendre la gent gran dotant-los de serveis únics, la
infància amb uns parcs que són enveja de la quitxalla
d’altres pobles, instal·lacions perquè el jovent i la resta de la ciutadania practiqui esport. El rescat ciutadà

quan era imprescindible, convertint-nos en poble lliure de desnonaments, ens ha fet guanyar un prestigi
arreu que ara fins i tot les grans ciutats prenen com
exemple. A nivell esportiu també som referent per la
gran capacitat organitzativa i gràcies a les entitats i,
especialment, al voluntariat. Mostra d’aquest esforç
ha estat la darrera triatló de caire internacional que
ha deixat bocabadats a propis i estranys del món de
l’esport. A nivell mediambiental, qui no recorda la falsa
imputació contra aquest alcalde per defensar el litoral
que ja forma part de la jurisprudència en la utilització d’una denúncia no justificada per carregar-se un
electe, o els camins que ara recorren les nostres con-

trades i que aviat, si som capaços de convèncer als
altres pobles, convertirem els camins del Gaià, des del
seu naixement fins a la desembocadura en ruta blava,
també el camí de ronda, la regeneració de la platja,
els biòtops.
Les jornades gastronòmiques, la garrofa i una llista
molt llarga en les diferents àrees difícil de resumir. Ara
volem donar un pas més: Amb el que ja es fa, que és
una programació cultural ordenada i amb un fil conductor programant de gener a desembre les moltes activitats de qualitat que es fan i d’altres que hem iniciat, han
de servir per fer d’Altafulla la capital cultural del Baix
Gaià. •

De prometre a complir, hi ha molt a dir!

Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla – Acord Municipal
Alternativa (AA) presumeix de tenir els
valors del medi ambient, la participació i la igualtat de gènere en el seu
ADN, però en el darrer ple va demostrar que aquests valors són mutables
segons els interessos.
Pel que fa al medi ambient, el govern va votar en contra de la proposta de l’EINA de realitzar un estudi de la
dinàmica i geomorfologia de la platja a partir del qual es
podria haver dissenyat un pla de gestió respectuós amb
els seus valors naturals. AA va proposar que, enlloc del
ple, fos el «Comitè de Gestió» de la platja qui decidís la
idoneïtat d’aquest estudi, un comitè que només existeix

sobre el paper i que no s’ha reunit mai formalment. Una
altra excusa del govern va ser que no hi ha partida en els
pressupostos per a realitzar l’estudi. Des de l’EINA vam
recordar-los que en els pressupostos existeix una partida
per a la realització d’estudis, per tant, la no aprovació de
la moció respon exclusivament a raons polítiques.
D’altra banda, vam demanar al govern que s’agilitzessin els tràmits de validació de la documentació presentada per l’entitat AltafullaDecideix! (4 fulls!) per tal
que es pogués dur a terme la consulta sobre la idoneïtat del projecte de Via Augusta abans que comencin les
obres a l’octubre. L’alcalde Alonso va treure’s el tema
de sobre limitant-se a comentar que havien d’estudiar

la llei de consultes en què s’empara l’entitat per demanar aquesta consulta.
Finalment, arran del desafortunat article del passat
21 de juliol del director del Diari de Tarragona en què
ridiculitzava una campanya de l’Ajuntament de Tarragona en contra de la violència de gènere, l’EINA vam
presentar una moció d’urgència en què demanàvem
que l’Ajuntament d’Altafulla deixés de contractar publicitat en aquest mitjà. Enlloc de sumar-s’hi, AA, amb el
trist seguidisme de CDC, no va permetre ni el debat de
la moció, votant en contra de la seva tramitació d’urgència. Per ells, si els fets són incòmodes, s’imposa el
pragmatisme als valors. •

FÒRUM
Jean, no te merecemos
No valoramos lo que tenemos. Son las personas quienes han hecho grande Altafulla en estos años, son lo
más valioso que tenemos. No ha sido el “turismo de
alto nivel adquisitivo”, como diría el Sr. Gomés. Sinceramente, creo que hemos tenido (y tenemos) a gente
muy válida en diferentes sectores, y no se las valora
como se merecen. Otros municipios estarían encantados de tenerles. Son personas que dedican su tiempo
y su esfuerzo por Altafulla de una forma totalmente
desinteresada. Mi agradecimiento para el inolvidable
Pepe del estanco. Para nuestros policías, Juan, Julián

y Luis, qué importante es ser cercano y buena gente. Al entrañable Adolfo, de la Portalada. Y a alguien
que hace mucho tiempo que está en todo y con todos, y hay que reconocerlo y agradecerlo. Hablo de
Jean Segovia, y hoy escribo por él. No es una carta
de agradecimiento, aunque aproveche para hacerlo.
Desde aquí, mi apoyo por querer tirar adelante un proyecto atractivo que daba a conocer artesanos locales,
y mi disconformidad con quién le han puesto todas
las trabas posibles para que no pueda llevarlo a cabo.

No me parece justo, y alguien me dijo una vez que si
consideraba que algo era injusto hiciera ruido. Si no
sabemos reconocer la suerte que tenemos y valorar
a gente tan válida como tú, Jean, a lo mejor es que
no os merecemos. Hasta el gran Labordeta se fijó en
nuestro pueblo, cosa que me enorgullece. Algo vio en
Altafulla que otros no son capaces de ver, y eso que
lo tienen delante.
Fina Mestre

Activitats d’estiu: anant sumant els regidors!
El calendari d’aquest estiu de 2016, amb la Montse
Castellarnau (AA) com a nova regidora responsable
supera rècords. I aquests rècords s’escauen perquè
hem anat conservant les programacions de regidories
anteriors i sumant-ne de noves. Enguany, les d’Escena Altafulla, sis actes en dos escenaris com la Vil·la
dels Munts i Voramar; amb la professora de l’Institut
de Teatre, Anna Estrada com a directora artística.
Em plau de fer inventari de tantes herències: Per començar el Festival de Veus, amb tants anys de David
Van Asch (The Scholars) com a director artístic, i el Joan
Carrera (UDC) com a regidor; estem parlant del 3r mandat. El 6è fou decisiu: S’hi van sumar les havaneres,
dirigides i actuant-hi el polifacètic artista Josep Mª Belli-

do; fins i tot la Festa del Carme, impulsada pel traspassat i significatiu Cellier, i els cinemes a la fresca: L’obra
transcendental de la Carme Vives i la Fuensanta Castro
(UpA). Per la meva part, dins aquell grup massa plural amb Manel Ramon d’alcalde, vam entrar al pati del
Castell amb els Concerts de Maig, actuant i programant
el gran flautista català Claudi Arimany; i van començar
les Nits de Piano i Poemes i la Diada Castellera de les
Cultures; nom que ha consolidat Jordi Andreu. Durant
la regidoria de JM Gené (PSC) va refundar el Festival de
Veus i Concerts, a la plaça de l’Església.

factures “extrajudicials”. Potser no se’m va perdonar...
Quants i quins altafullencs necessitem i valorem la
música clàssica? En el passat mandat, Jordi Molinera
incorpora les 3 nits de l’Altacústic; i per contactes de
l’Arturo Palavecino, ens arriba la Vella de Valls a la de
les Cultures, al costat dels Xiquets de TGN, VF i els
amfitrions nascuts el sant Martí de 1973: Mantenir-se
de set; orgia de castells de nou; i de gammes extres.
Fent nosa a la temporada turística, també en el 9è,
van arribar els Triatlons. Sis plau: Triatlons, abans de
sant Joan i després de la Diada!

Quan torno, en el 8è, amb PAU, mantenir Veus i Concerts suposà que Claudi Arimany bestreiés els pagaments i jo hagués de passar la vergonya de fer aprovar

Fonxo Blanch

La dada
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Altafulla, el 57è municipi de l’Estat amb la renda per càpita més alta
Altafulla és el segon municipi de la
demarcació de Tarragona amb la
renda per càpita més alta (25.231€),
segons un estudi publicat recentment per l’Agència Tributària amb
dades referents de les declaracions

sobre l’IRPF dels ciutadans del 2013.
D’aquesta manera, Altafulla se situa
per sota de Castellvell del Camp,
amb una renda mitjana per càpita
de 25.458 €; i per davant d’Almoster,
amb 24.914€. En el global de l’Estat

espanyol, Altafulla se situa en el lloc
57è d’entre un total de 8.116 municipis; mentre que en l’àmbit català,
és el 28è poble amb la renda mitjana
per càpita més alta d’entre un total
de 947 poblacions. Per comunitats

autònomes, Madrid i Catalunya dominen la llista de municipis amb més
renda de l’Estat, mentre que Andalusia i Extremadura són les comunitats
que més localitats tenen amb una
renda notablement inferior. •
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La Bibliomar, al Parc Voramar, es consolida com a servei de biblioteca i activitats per a l’estiu. /
Foto: Gemma Maymó

Una quinzena de grups van participar al tradicional Concurs de Castells de Sorra. / Foto: Jean
Segovia

Reconeixement de la Policia Local cap als agents retirats Jose Maria Morales, José Navarro, Juan
Sánchez, Luis Martín i Julià Pérez. / Foto: PLA

Altafulla es va tornar a bolcar amb el “Mulla’t” on més d’un centenar de persones es van llençar
sincronitzadament a la piscina. / Foto: J.S.

La Marxa Som, organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana, va ser rebuda a l’Ajuntament el
passat 18 de juliol. / Foto: ANC

En el marc del seu 30è aniversari, els Diables d’Altafulla segueixen organitzant actes festius com
el passat vermut electrònic. / Foto: GDA

La Festa de la Mare de Déu del Carme va aplegar a més fidels que l’any passat. / Foto: CM Altafulla

Els participants al Campus Altafulla van visitar
el parc de biòtops en una excursió amb esnòrquel. / Foto: A.J.

La Violeta es va omplir amb l’obra “Taxi”, del
grup de teatre “L’enramada” del Catllar. / Foto:
J.S.

La Plaça del Pou revalida la gamma extra i els Castellers d’Altafulla descarreguen la primera clàssica de 7 de la temporada. / Foto: Ildefonso Cuesta
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Superada amb nota la prova test per als Jocs Mediterranis 2017

A

ltafulla va acollir el passat 17
de juliol una intensa jornada de
triatló amb la Copa d’Europa i
el Campionat Mediterrani, i continua
amb pas ferm el camí que la portarà
a convertir-se en seu d’aquest esport
en els propers Jocs Mediterranis que
se celebraran a Tarragona el 2017. El
duet belga, Charlotte Deldaele i Simon
de Cuyper, es van imposar en la Copa
d’Europa, mentre que el català Cesc
Godoy i Sara Pérez ho van fer en el
Campionat Mediterrani.

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, va manifestar en els instants finals de l’esdeveniment que la valoració és “molt
positiva. És bon preludi als Jocs del Mediterrani de l’any que ve. Podem dir que
estem preparats”. En aquest sentit, va
voler posar èmfasi en què a Altafulla totes les àrees de seguretat i coordinació
van funcionar a la perfecció. Per la seva
banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
va assenyalar que “avui era una prova
test, un esdeveniment internacional en

un poble petit com Altafulla amb 5.000
habitants que acull la Copa d’Europa i
el Campionat Mediterrani. Per tant, per
a nosaltres és un gran orgull, i hem demostrat la capacitat que té el poble, els
seus voluntaris i la ciutadania de respondre a una fita com aquesta. Estem
convençuts que hem tret una magnífica
nota, però el que és segur és que en
els Jocs Mediterranis de l’any que ve,
ho farem encara millor. A més, estem en
un marc incomparable, amb una gran
organització i un circuit espectacular “.

La tercera edició del Mini-Tri-Atletes s’amplia als alumnes de 1r i 2n d’ESO

E

l proper diumenge 14 d’agost tindrà lloc la tercera edició del Mini-Tri-Atletes d’Altafulla, una prova
de caràcter no competitiu que s’ha
consolidat al municipi en les darreres edicions. La primera novetat per
enguany és l’increment de la franja
d’edat dels participants. Als alumnes
de primària, enguany se sumen els
de primer i segon d’ESO, donat que
la triatló SERTRI habitual cada mes
de setembre, en aquesta ocasió no
es realitzarà. Per tant, tots els nens i
nenes nascuts entre els anys 2002 i
2007 (ambdós inclosos) podran participar. Pedro Hidalgo, membre dels
Atletes d’Altafulla, és un dels responsables de l’organització.

Les previsions apunten a una millora de les dades de l’estiu passat.
L’any 2015, la prova va comptar amb
una seixantena de participants, i enguany calculen la inscripció d’“entre
70 i 80 nens i nenes”. Les places
estan limitades a una vintena de
participants per any i categoria, i el
termini d’inscripcions expira el dia
12 d’agost. Hidalgo ha destacat el
reconeixement i supervisió de la Federació Catalana de Triatló, i ho ha
titllat de “tot un orgull”. El preu per
apuntar-se és de 2€ per participant, i
l’organització va a càrrec, de manera conjunta, dels Atletes d’Altafulla i
l’Ajuntament d’Altafulla. •

Jordi Andreu, dels Diables d’Altafulla,
a la Watermelon Pool 2016

L

a Watermelon Pool tindrà aquest any
representació altafullenca. Es tracta
d’un concurs solidari d’entreteniment on
participen 30 candidats tarragonins, i els
15 més votats es llençaran a una piscina per Sant Magí, a la Plaça del Rei de
Tarragona.
La finalitat de l’esdeveniment, organitzat per TAC 12 i el Diari de Tarragona,
és crear una activitat festiva on el gua-

nyador destinarà el premi econòmic en
joc a una causa benèfica.
La novetat d’aquesta edició és que,
dels 30 candidats, 23 són de Tarragona
i set dels municipis del voltant. El representant d’Altafulla és Jordi Andreu, qui
ha acceptat encantat la proposta. Ho fa
“com a membre dels Diables d’Altafulla”,
i ha explicat que “no va dubtar en dir que
sí”.

Cada candidat ha proposat una ONG
a la qual destinaria el premi en cas de
guanyar.
Andreu ha escollit la Fundació Josep Carreras, que lluita contra la leucèmia. Les votacions estaran obertes fins
el proper 10 d’agost, a través del portal
web del Diari de Tarragona. La iniciativa més solidària de Sant Magí enguany
també arriba a Altafulla. •

Pel president de la Federació Espanyola de Triatló, José Hidalgo, “avui
Altafulla ha fet un pas més en el seu
camí cap als Jocs Mediterranis de Tarragona 2017. L’organització ha demostrat el seu nivell albergant competicions
internacionals de gran calibre. Una organització de deu que compta amb la
implicació dels seus ciutadans i confirma més el compromís d’Altafulla per
l’esport i el triatló”. / Fotos: A.J. •

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

Servei deixalleria mòbil

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

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

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

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

977 65 10 85

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

TORNADA

10,25

Carrer dels Munts

12,25

Eroski

10,35

Mirador dels Munts

12,30

10,45

Carrer de Santa Marta

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

11,00

Carrer de les Esplanes

Escola de Música (migdies)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

11,10

Carrer de la Bassa

11,20

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

11,25

Eroski

Punt d’Informació Juvenil
Era de l’Esteve

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

977 65 07 79

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

Estació de Servei

977 65 22 54

Taxis (J. Gabarró)

607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Autocars Penedès

977 66 08 21

AGOST

SETEMBRE

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

01/07: S. Domingo
08/14: MIRAR FINESTRETA
15/21: S. Domingo
22/28: MIRAR FINESTRETA
29/31: S. Domingo

01/04: S. Domingo
05/11: MIRAR FINESTRETA
12/18: S. Domingo
19/25: MIRAR FINESTRETA
26/30: S. Domingo

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

977 65 29 08
627 56 39 39
629 71 15 90

Protecció Civil
CÀRITAS PARROQUIAL

648 14 57 56
629 55 79 45

13,05

Carrer de Santa Marta

13,15

Mirador dels Munts

13,25

Carrer dels Munts

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

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

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

Transports

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

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

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

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

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

Horari: de 9 a 22 h

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

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.

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

Altafulla
/ Tarragona

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

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

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/

Autobusos
nocturns

L2

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. RIQUELME / INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
			
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
			
DM, DX, DJ i DV (matins)
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

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

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

v

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

Feiners

977 65 00 08

Dissabtes

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

Serveis Municipals

Tarragona - Altafulla

(

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

