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Amb ulls de dona

L

a Universitat Oberta de Catalunya ha publicat recentment un
article on ser dona i al mateix temps tenir una discapacitat
significa també patir una doble discriminació. Segons aquest article, els contractes a persones amb algun tipus de discapacitat
representen tot just l’1,3% de la contractació total a l’Estat espanyol. El greuge envers aquest col·lectiu ja de per si castigat pels
prejudicis i la manca d’informació de molts empresaris és doble
si qui busca feina és dona, ja que la seva presència en el mercat
laboral és molt inferior a la dels homes. Només el 39% de contractes signats amb aquest col·lectiu són femenins. Els experts
aposten per reforçar el control de les administracions perquè els
empresaris fomentin la integració laboral de les persones amb
discapacitat.
Només entre el 6% de les persones amb discapacitat tenen estudis universitaris i, tot i que la majoria d’universitats espanyoles
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El 2 de juliol, nova Copa d’Europa de Triatló
Carlota Pérez, campiona d’Espanya de Dards
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incorporen en major o menor grau programes d’atenció envers
aquest col·lectiu, la xifra encara és lluny de l’estratègia europea
que fixa un 40% per a l’any 2020, segons la Fundació ONCE.
A les universitats catalanes, durant el curs passat hi estudiaven
un total de 2.746 persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%, xifra que representa l’1,3% del total de població
universitària, segons dades del Consell Interuniversitari de Catalunya. Si es posa el focus en el perfil d’estudiants, s’observen
diferències poc significatives en el nombre d’homes i dones a les
aules universitàries. No obstant això, les xifres de contractació
manifesten un clar predomini masculí. El 2014, segons dades
del Servei Públic d’Ocupació Estatal, de les 243.067 persones
amb discapacitat que estaven contractades, un 61% eren homes i el 39% restant, dones. Aquestes dades constaten que encara ens queda molt camí per recórrer. Reflexioneu-hi per Nadal.
Bones festes i una bona entrada a l’any 2017! •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla
Ràdio, Consultori Mèdic, La Portalada, El Roquissar, Llar
d’Infants Hort de Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca
Municipal, Quiosc Lluís, Forn Nogués, Gelateria La Perla,
Forns Martí (Ronda i carrer Martí d’Ardenya), Farmàcia Anna
Arasa, Bar Cano, Bar La Violeta, Pizzeria Solocomo, Pa
amb Xocolata i Centre Cívic de Brises del Mar.

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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Proposen la interconnexió de l’AVE i la costa al límit de l’AP-7

L

a Plataforma per la Defensa d’un
Ferrocarril Públic i de Qualitat
(PDF. Camp), la Plataforma Trens
Dignes a les Terres de l’Ebre i l’Associació Promoció del Transport Públic
han fet un nou pas endavant en matèria d’infraestructures al nostre territori.
Aquestes tres plataformes i alcaldes
del Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre van plasmar el consens i la unitat
en el que van batejar com a “Manifest
de Vila-seca”. Prop de 200 persones
es van concentrar a l’estació del municipi per denunciar-ne les deficiències i reclamar l’execució dels projectes
pendents. Ara, asseguren que estan
treballant de forma interna en la redacció d’un document tècnic de mínims,
que esperen tenir enllestit en un termini
d’un mes i mig.
El projecte compta amb el suport de
representants del teixit social, econòmic
i polític del territori. Un dels punts principals que estan sobre la taula és la interconnexió de vies entre la línia de l’AVE
i la de la costa. Precisament, la solució
que consideren “més beneficiosa” és
la d’Altafulla per la proximitat amb
Tarragona i “enganxada” a l’AP-7.
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, que
històricament ha estat un dels impulsors d’aquestes reivindicacions, s’ha
mostrat molt satisfet per aquest suport

i ha recordat que l’objectiu d’aquesta
mobilització és “donar resposta a una
situació que és insostenible”. També ha lamentat que “tenim la infraestructura més utilitzada i la pitjor
conservada”, i ha sentenciat: “Mantenir aquesta situació és perdre el

tren del present, del futur, i de la
mobilitat sostenible”.
Cal tenir en compte que el pla de
Rodalies 2008-2015 preveia una inversió de 4.000 milions d’euros, dels
quals només se n’ha executat un
10%. L’execució del Corredor del Medi-

terrani, la implantació del tercer fil, la millora de les infraestructures, dels combois i dels temps de trajecte, i la creació
de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat
de les Terres de l’Ebre són altres de les
reivindicacions que preveu incloure el
document de consens. •
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Nina Simone: “La llibertat per a mi és no tenir por”

A

mb aquesta frase de la reconeguda vocalista Nina Simone, van
tancar molts dels manifestos que
enguany es van llegir el passat 25 de novembre arreu de Catalunya, per mostrar
el rebuig absolut a la violència masclista
contra les dones i per fer pública la ferma voluntat de la societat a treballar per
eradicar-la. En aquest sentit, la regidoria
de Polítiques de Gènere, que encapçala
Marisa Méndez-Vigo, va preparar un seguit d’actes reivindicatius per sensibilitzar
la ciutadania envers el que a dia d’avui
encara pateixen moltes dones. L’acte
central es va organitzar el passat 27 de
novembre a la Violeta on el Consell Comarcal del Tarragonès, conjuntament
amb l’Ajuntament d’Altafulla, va dur-hi a
terme la primera Trobada de Gegantes
de la comarca en una iniciativa de l’ens
comarcal que pretén que sigui itinerant
pels diferents pobles del Tarragonès cada
any. Unes 200 persones van cridar al
ritme de la ballada de 10 gegantes de

diferents municipis un clar “no a la
violència contra les dones”. I és que
la forta pluja que va caure diumenge no
va impedir una celebració que al mateix
temps va significar un clar reconeixement
a l’autoritat i la llibertat de les dones.
Diversos càrrecs electes dels pobles
del Tarragonès, especialment el president del consell i alcalde de Roda de
Barà, Pere Virgili, i l’alcalde d’Altafulla,
Fèlix Alonso, van llegir un manifest conjunt en què van deixar clara que “és imprescindible un canvi de valors que
permeti superar l’androcentrisme
que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat”.
Prèviament a aquest gran acte, Altafulla va commemorar aquest dia amb un
programa reivindicatiu que es va iniciar
divendres a la plaça del Pou amb la tradicional lectura del manifest. El va seguir la
representació teatral “I ara què?”, a càrrec del Grup de Teatre Social de l’ONG
Mans per l’Acció Solidària. El programa

Un soci del Centre d’Estudis enginya una
recreació en 3D de la Vil·la romana dels Munts

T

othom que ha visitat la Vil·la romana dels Munts d’Altafulla ha imaginat
com seria la vida al segle IdC en aquest
nucli residencial. Una imatge que ara ja és
possible visualitzar amb la recreació que
ha elaborat l’arquitecte Salvador Codina,
soci del Centre d’Estudis, a través d’un
muntatge audiovisual amb tecnologia 3D.
El projecte neix ara després de dos anys
i mig de treball, en què l’autor ha recopilat “tota la informació disponible per
donar-li al jaciment uns volums i uns
colors el més aproximats possible a la
realitat”. Per aconseguir-ho, ha pres com
a base de l’estudi “les peces principals,
més conegudes, i que poden donar més
personalitat a la vil·la”. Principalment la tasca s’ha centrat en el peristil, el criptopòrtic,
el triclinium, el mitreu, les termes, i l’hortus.

Durant el procés d’elaboració, Codina ha realitzat diferents visites als Munts,
i ha estat en contacte en diverses ocasions amb el Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona (MNAT), que és qui gestiona l’espai. De moment, no hi ha cap proposta per donar a conèixer públicament
el projecte, però l’arquitecte s’ha mostrat
“totalment predisposat a oferir el que
convingui i a tirar endavant tot allò
que sigui en positiu per difondre la Vil·
la romana dels Munts i posar en valor
el seu patrimoni”. Més enllà de les possibles alternatives de futur, la ciutadania
va poder gaudir el passat 24 de novembre un primer tast de la iniciativa. Salvador Codina va oferir a la sala de Plens la
conferència “Espais de la Vil·la romana
dels Munts”. •

va continuar amb el col·loqui “Les mil
cares de la violència”, a càrrec de Laura Roman, doctora i professora de Dret
Constitucional a la Universitat Rovira i
Virgili.
Cal recordar que 25 dones han
mort en els últims 15 anys a la demarcació de Tarragona víctimes de la
violència de gènere. El 2007 i el 2012,
amb quatre dones mortes, van registrar
els pitjors registres en aquest període de
temps, segons dades del Ministeri de
Sanitat. Tarragona se situa en la 12a demarcació espanyola amb més víctimes
per violència masclista.
Una aplicació permetrà
identificar les víctimes quan
truquin al 112
El Departament d’Interior i Telefònica posaran en funcionament el primer trimestre del 2017 una aplicació per a telèfons
mòbils específica per a víctimes de violència masclista. L’objectiu és facilitar-los

el contacte amb el sistema d’emergències i els Mossos d’Esquadra. L’aplicació
integrarà les dades de les bases policials
amb el sistema del CAT112 de manera
que, quan la víctima truqui al telèfon d’emergències, l’operador que
l’atén sabrà que es troba davant un
possible cas de violència masclista i
domèstica i la trucada passarà de forma immediata als Mossos d’Esquadra.
L’app també permetrà alertar familiars i
amics i oferirà consells a les víctimes.
La Policia Local d’Altafulla ja va
posar en marxa un sistema d’àmbit
local per actuar amb rapidesa en
aquests casos de violència domèstica. Es tracta de la segona fase de
l’aplicació del sistema DRAGAlert, una
aplicació gratuïta per a telèfons mòbils i
tauletes amb sistema operatiu Android,
que permet que les víctimes de violència
domèstica puguin avisar de forma automàtica a la central de la policia. / Foto:
Albert Jansà. •

Breus
La zona verda de Marquès
de Tamarit serà batejada
amb el nom de Josep Sala
El Ple va aprovar de manera unànime, a petició del Centre d’Estudis i
el Cercle Artístic, batejar amb el nom
de “Jardí pintor Josep Sala” la zona
verda situada entre el xamfrà del carrer de les Moreres amb Marquès de
Tamarit, en record del prestigiós artista altafullenc que ens va deixar el 25
de juny de 2010. Josep Sala Llorens
va ser un dels precursors del disseny
gràfic i comercial a l’Estat, i va ser
el primer veí d’Altafulla nomenat fill
adoptiu de la vila. Va ser conegut popularment per la creació de l’anyell de
la marca Norit, un dels dos exemples
del disseny gràfic i comercial, junta-

ment amb el cèlebre toro d’Osborne,
que va generar més impacte sobre la
societat en la història del grafisme.
Més de 5.300 quilos, al Gran
Recapte a Altafulla
Si en l’edició de l’any passat es
van recollir 4.000 quilos en el Gran
Recapte d’Aliments a Altafulla, en
aquesta edició se n’han recaptat
5.300, segons ha informat Caritas
Altafulla. Les expectatives que havia
previst l’entitat era igualar la xifra de
l’any passat, i no només s’ha aconseguit això sinó que s’ha vist incrementada en més de 1.300 quilos de
productes que es destinaran majoritàriament a les famílies amb pocs
recursos del municipi. •

El ple
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Comencen les obres del tram central de Via Augusta

esprés que el Ple del passat 10
de novembre ratifiqués l’empresa
que va guanyar el concurs públic del projecte de Via Augusta, i que
l’Ajuntament d’Altafulla i la Unió Temporal d’Empresas Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación y
López Instalaciones Eléctricas SL signessin el contracte d’adjudicació, les
obres d’aquest vial central del barri marítim ja estan en marxa. La primera fase
d’actuació se centra en el tram que va
des del Pont de Mar fins a la plaça dels
Vents. La regidora d’Urbanisme, Marisa
Méndez-Vigo, que ha insistit que “és un
projecte que suposa una remodelació profunda per a la millora del Barri
Marítim”, ha explicat que, mentre durin
les obres, únicament hi tindran accés
els vianants i aquelles persones que hi
tinguin aparcaments particulars. La regidora ha recordat que hi ha vies alterna-

tives per accedir a Baix a Mar i que no
passen únicament per Via Augusta, ara
en obres. Es tracta dels carrers Fassina
i Atzavara, i quan acabin els treballs de
pintura, els carrers Mestral i Llevant.
Finalment l’obra té un pressupost de
849.274,80 € i un termini d’execució
de sis mesos. L’empresa guanyadora
ha rebaixat tant el preu com els terminis
inicials, que s’establien en 1.199.544,78
€ i nou mesos. Al cost final de l’obra se li
ha de restar, a més, la quantitat provinent
de subvencions, que ascendeix a més
de 480.000 €. Un total de 229.868,07
€ provenen del Departament d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; i els 252.565,72 € restants, de
la Diputació de Tarragona en concepte
dels Jocs Mediterranis. D’aquesta manera, el consistori només haurà d’invertir
en el projecte de millora del Barri Marítim
una quantitat de 366.840,38 €. •

Altafulla haurà de canviar les actuals illes de
contenidors soterrats

A

ltafulla disposarà d’un nou
sistema de contenidors al
gener del 2018. Aquesta, si més
no, és la previsió que en fa el
Consell Comarcal del Tarragonès, institució que gestiona el
servei de recollida de la brossa
a molts ajuntaments entre els
quals hi ha Altafulla. L’ens s’ha
reunit aquest mes de novembre
amb els alcaldes dels municipis
adherits al conveni de gestió de
residus, per informar-los de l’estat del procés administratiu que
s’ha obert arran del nou marc
legal que alerta del risc que
suposen aquest tipus de contenidors soterrats sobre la integritat
dels operaris. Es tracta d’una mesura
de seguretat que s’aplicarà arreu de l’Estat, i que obligarà a canviar els actuals
contenidors per uns altres de més segurs, segons la nova normativa.
Segons ha avançat el regidor de Serveis, Micha Preuss, així com també l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ara s’haurà de convocar un plenari que ha de
permetre tirar endavant el concurs que
ha de definir el futur contracte, i al llarg
del 2017, se seguiran totes les passes

legals pertinents per fer efectiva la licitació, el contracte, i l’exposició pública del
conveni, entre d’altres aspectes.
El contracte de gestió de residus
entre el Consell Comarcal i el consistori altafullenc finalitza el proper
31 de desembre. La substitució dels
actuals contenidors soterrats per contenidors terrestres respon al nou marc
legal que alerta del risc que suposa
aquest sistema per als treballadores de
la brossa. La mancomunitat de serveis
és un altre dels punts que centraran el
futur conveni. •

Breus
Aproven diferents
modificacions de crèdit
Altres punts importants que van tirar
endavant en la sessió plenària del
passat 10 de novembre van ser diferents modificacions de crèdit que
ascendien a un total de 49.800 €. En
primer lloc, es va aprovar un suplement de crèdit de 25.000 € que es va
destinar a la partida d’estudis i treballs tècnics per pagar els plecs de
les licitacions de serveis que s’estan
prestant a l’Ajuntament; i que també
incloïa una partida suplementària per
a la Biblioteca Municipal en el marc
de la celebració del seu 30è aniversari. Per contra, es van donar de
baixa 12.400 € de la partida d’estudis i treballs de l’àrea d’Urbanisme,
i un import de 12.500 € de la partida
corresponent a millores tècniques
del carrer Martí d’Ardenya. D’altra
banda, la modificació de crèdit també va preveure un crèdit extraordinari
de 24.800 €. Un total de 1.000 € es
van destinar a una subvenció per a la
Fundació Bona Nit; 3.800 €, a mobiliari per a la Policia Local; i 20.000 €,
al condicionament de l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents. Es van

donar de baixa 15.100 € de la partida
de publicitat i propaganda de l’àrea
de Turisme; 3.800 € de serveis de telecomunicacions; i 5.900 € de la resta de partida sobrant de millores del
carrer Martí d’Ardenya. Pel que fa a
l’oficina de Turisme de Baix a Mar, el
regidor responsable, Pere Gomés, va
explicar que les actuacions se centraran en les humitats, les parets, la
pintura, i en la creació d’una obertura
cap a la renovada Via Augusta.
Altafulla acollirà el 18 de
desembre una nova cursa
d’orientació popular
La muntanya de Sant Antoni d’Altafulla
tornarà a ser el proper diumenge 18 de
desembre l’escenari que acollirà una
nova cursa popular d’orientació que
s’emmarca dintre del circuït de la Copa
Catalana 2016. D’aquesta manera, la
d’Altafulla forma part de la Copa Tarragona que organitza el Club Montsant.
L’apertura de les taules de recepció
de corredors amb les corresponents
inscripcions i recollida de xips Sportident començarà a les nou del matí. Per
a més informació, podeu consultar el
web www.clubmontsant.org. •

Ajuntament
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Primer pas per obrir la Finca Canyadell a la ciutadania

Ajuntament d’Altafulla està treballant en la definició d’un Pla de Gestió i de Custòdia de la Finca
Canyadell. De moment, seria l’entitat ecologista Gepec qui es faria càrrec de l’espai i qui hi duria a
terme “actuacions ambientals permanents i contínues”.
Així ho ha avançat la regidora de Medi Ambient, Montse
Castellarnau, qui ha recordat que “en el seu dia ja hi
va haver una proposta molt similar que es va quedar al calaix i que ara està de nou sobre la taula”.
De moment, el grup ecologista ja hi té instal·lada
l’Escola de Naturalistes El Corriol. El consistori li va cedir ara fa uns mesos un dels mòduls perquè hi desenvolupés la seva activitat. Una cessió que s’emmarca dins
de l’acord que van signar a finals de l’any 2013, i que,
segons la regidora de Medi Ambient, “garanteix tenir
a algú implicat en la recuperació i el manteniment

de l’espai”. De fet, juntament amb els alumnes del PTT
d’Auxiliar en Vivers i Jardins d’Altafulla i professionals
de l’empresa Deloitte, el Gepec ha estat una de les
entitats que més ha contribuït en la seva recuperació.
Precisament el Gepec, ha organitzat pel 10 de desembre una activitat per descobrir coves, cabanes, roques,
terres i sorres a l’Escola de Naturalistes.
La renovada Finca Canyadell es va donar a conèixer
a la ciutadania durant la Festa Major de Sant Martí en
un acte festiu on es va organitzar una gimcana familiar
que va culminar amb un concert amb aperitiu. L’espai
compta amb mobiliari urbà, taules de pícnic, font, i
un hivernacle, entre d’altres elements. De moment, el
passat Ple d’Altafulla, celebrat el 28 de novembre, va
aprovar una dotació econòmica de 4.100 € per a
la instal·lació d’un sistema de seguretat i alarma

a tot el perímetre de la finca per a la salvaguarda de
l’entorn. / Foto: Ruben Domínguez. •

L’originalitat marca el concurs #garrofa2016 de les IX Jornades Gastronòmiques

C

ristina Virgili (@crisvirgili), Om Yana
(@albafarah_omyana) i Zuliana
Lainez (@zuliana2) han estat les guanyadores del concurs #garrofa2016
que es va posar en marxa a les xarxes
socials d’Instagram, Twitter i Facebook
en el marc de les IX Jornades Gastronòmiques d’Altafulla, enguany centrades
en la cuina de la garrofa. El regidor de
Comerç i Consum, Jaume Sánchez, ha
agraït la participació dels comensals i ha
remarcat la imaginació d’aquests sobre
la “juguesca” . Els guanyadors del con-

curs rebran com a premi un llibre amb
el títol “Cuina i pastisseria de la garrofa”, i un àpat per a dues persones a un
dels restaurants participants. Hauran
de recollir-los a l’Ajuntament d’Altafulla,
i tenen temps fins a finals d’any, data
en què podran gaudir d’aquest menú
gentilesa dels restaurants participants.
L’edil de Comerç ha valorat molt positivament la mostra on ha remarcat el fil
conductor d’aquesta edició, en aquest
cas, de la garrofa, i ha volgut destacar
la sorpresa que ha provocat l’aposta per

La primera edició de la “Setmana Negra”
d’Altafulla rep una gran acollida

L

a “Setmana Negra” d’Altafulla ha
tancat la seva primera edició amb
una gran acollida, tant per part del
públic com dels ponents i els autors
que hi han pres part. El Club de Novel·la Negra s’ha mostrat molt satisfet d’aquesta primera experiència al
municipi, que neix arran del cinquè
aniversari de la trobada que organitza amb caràcter anual. Una iniciativa
totalment consolidada a partir de la
qual enguany ha volgut donar un pas
més enllà. El col·lectiu ha ampliat el
ventall de propostes més enllà de la
trobada, amb la presentació del darrer llibre de Jordi Ledesma, “Lo que
nos queda de la muerte”, i amb la
projecció de la pel·lícula “Headhunters”, basada en una novel·la de Jo
Nesbo, un dels autors que han llegit
en diverses ocasions.
En aquesta ocasió, la trobada va
anar a càrrec dels escriptors Antonia
Huertas i Pere Cervantes, que van

estar acompanyats de dos Mossos
d’Esquadra. El debat va girar entorn
del “ciberdelicte” i dels perills que
amaga internet. La bona resposta que
ha rebut aquesta “Setmana Negra” ja
els fa pensar en una segona edició de
la iniciativa. Jose Manuel Ruiz, un dels
seus organitzadors, ha reconegut que
els agradaria que es convertís en una
activitat anual, però que és una possibilitat que encara s’ha de valorar.
Un altre dels reptes del Club de
Novel·la Negra de cara a properes
edicions és “obrir el gènere a la comarca i consolidar-se com un referent i tenir una presència”. El Club
de Novel·la Negra d’Altafulla el conformen gran diversitat de persones
amb diferents perfils que comparteixen la seva passió per la lectura de
novel·la d’acció, policíaca, d’investigació, i criminal. A dia d’avui, es tracta d’una de les iniciatives culturals
més consolidades al municipi. •

aquest producte tan nostrat. S’han repartit un miler de menús en les tres set-

manes que han durat les jornades gastronòmiques. •
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Sant Martí 2016
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Enguany la Biblioteca ha fet 30 anys i el pati de les Teresa Manero, l’escenari per celebrar-ho i presentar el segon volum de “Les aventures d’en Pepitu”, de la Pepi Miró. / Foto: Ruben Domínguez

El corretraques i correbars s’ha convertit en tot un clàssic de la Festa Major de Sant Martí. / Foto: I.C.

Els Versotets dels Diables Petits van completar la cara satírica del primer cap de
setmana de festes. / Foto: Gemma Maymó

Els Diables d’Altafulla, a banda dels versots, van preparar un espectacle pirotècnic especial
pels seus 30 anys. / Foto: I.C.

Els Castellers d’Altafulla van portar tres castells de set a la Diada de Sant
Martí. / Foto: Ildefonso Cuesta

L’espectacle “El llop ferotge” va omplir totes les cadires a la plaça Martí Royo. / Foto: A.J.

Per cinquè any consecutiu es va desenvolupar al pavelló el Memorial Pepe Pijuan. / Foto: F. Largo

Una de les novetats de la festa major va ser el concurs de
puzlles organitzat per l’EINA. / Foto: G.S.

Els Bastoners d’Altafulla ballen a la plaça del Pou després de
la processó de Sant Martí. / Foto: G.S.

Els Grallers d’Altafulla són els primers en aixecar-se l’11 de
novembre amb el Toc de Matinades. / Foto: J.S.

Sant Martí 2016

Plaça del Pou / núm. 168 / desembre 2016

La Llar d’Infants Hort de Pau va participar a la cercavila disfressats de diables en homenatge als
30 anys dels Diables. / Foto: Hort de Pau

Un altre acte històric és l’esmorzar de l’arengada a les antigues escoles Teresa Manero. / Foto: J.S.

Com és ja tradicional, l’Esplai de la Gent Gran va organitzar el popular dinar de Festa Major. /
Foto: J.S.

El casal La Violeta es va quedar petita amb la Festa M80 amb “Los
80 Principales”. / Foto: Jean Segovia

Els Castellers d’Altafulla són els responsables de dur Sant Martí el dia de la processó. / Foto:
G.S.
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El pregoner Alberto Benito, amb l’hereu i la pubilla, l’alcalde i la
regidora de Festes. / Foto: Albert Jansà

El disseny del logotip commemoratiu dels 25 anys de la Portalada, de Jan Lozano, va encetar el
programa d’actes de l’aniversari. / Foto: A.J.

ATECA organitza cada any l’esmorzar popular de Sant Martí al carrer Botigues de Mar. / Foto: R. Vera

Ofici de Festa Major interpretat per la Coral Nous Rebrots que mai falta a la cita. / Foto: J.S.

Després de dos anys sense aconseguir-ho, els Castellers d’Altafulla van completar el Pilar caminant per les escales. / Foto: G.S.
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Ara ve Nadal!

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E
Els llums del castell d’Altafulla ja encesos ens avisen que Nadal està a
tocar i que, com aquell que diu, iniciarem un nou curs a l’ajuntament amb
els pressupostos i les possibilitats
d’inversions en funció del què l’Estat ens deixi utilitzar
del romanent. El que tenim clar és que toca que el ministre Montoro obri la finestra per un increment salarial
al personal municipal i la possibilitat de negociar un nou
conveni laboral més adequat a la realitat i que la Diputació ens ha d’ajudar amb l’estudi que ens fa. Aquests
dies hem tornat a treballar per crear consciència sobre
la xacra de la violència masclista. En col·laboració amb

el Consell Comarcal hem fet una trobada de gegantes
de les colles del Tarragonès, una festa que ni la forta
tempesta va poder aturar.
Les pluges, o millor dit les conseqüències d’aquestes, són el veritable maldecap del municipi i de tots els
equips de govern que han buscat solucions. La rasa
que travessa per sota el pont de la via del tren, a tocar
del la zona dels càmpings, provoca la zona inundable.
Fa més de dos anys vam encarregar un projecte de
minimització dels aiguats que volia ser una primera fase
d’un projecte molt ambiciós que ha de continuar aigües
amunt. Aquesta primera actuació pretenia recollir les aigües d’una pluja normal amb un dipòsit que regula i fa

que el que abans trigava moltes hores en desguassar
ara ho pugui fer molt més ràpidament. És cert que ha
solucionat una part del problema però encara l’afectació continua sent important i alhora ha generat d’altres
problemes que estem treballant per resoldre. Els redactors del projecte, ens traslladaran les possibles solucions per a unes pluges no torrencials i que començarem
a treballar amb la col·laboració de tercers i de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Deia que el Nadal és a tocar, per això us desitgem
el millor per Altafulla i la seva ciutadania mirant al futur
amb esperança i desitjos de Pau, Salut, Solidaritat i
Germanor. Bon Nadal i feliç any 2017. •

Treballem per Altafulla

Daniel Franquès Marsal # Esquerra Independentista d’Altafulla - EINA
A hores d’ara tothom deu saber que
ja no es faran els Jocs del Mediterrani el 2017, per la manca d’aportació
de 12M d’euros per part del govern
espanyol. La nostra vila era subseu
de la prova de la Triatló i ‘aprofitant’
l’empremta que deixarien, Alternativa va decidir remodelar un carrer (la Via Augusta), de manera unilateral,
sense cap tipus de consens, negant, fins i tot, una consulta popular. Val a dir que aquesta obra es farà destinant subvencions que podrien anar per altres instal·lacions esportives que tenen més necessitat de millora,
com ara els vestidors del Centre d’Esports Joan Pijuan.

Des de L’EINA creiem que els diners que es destinen a organitzar aquests esdeveniments ‘per a fer-se
la foto’ anirien millor per fomentar les entitats esportives
del poble i l’esport base. A més, senyors del govern, no
seria millor que Altafulla fos coneguda per tenir equips
representatius en diferents esports, que no pas per organitzar una triatló a l’any per 29.000€?
Un altre despropòsit el tenim en les obres del carrer
Llevant, no entenem què s’hi ha fet, potser era el moment de soterrar els serveis, o d’aquí uns anys haurem
de tornar a fer obres? Pensem que és bo preguntar a la
població on invertir els diners, al cap i a la fi, és qui paga
els impostos, per això des de L’EINA proposarem que

el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2016-19, d’aproximadament 360.000 euros, es destinin en construir una nova
biblioteca municipal, prèvia consulta popular. Molt lleig
que l’Alcalde en unes declaracions recents digués que
quan estàvem al govern, des del nostre grup municipal,
no vam fer res per Altafulla, vol que li faci memòria?
Però no tot han de ser crítiques, ens ha agradat la
iniciativa de la regidoria de Comerç d’incloure la garrofa
en les Jornades Gastronòmiques i en l’edició del llibre
amb receptes d’aquest producte de les nostres contrades, així com la creació d’un espai de treball en col·
laboració tal com nosaltres també portàvem al nostre
programa electoral. Bon 2017 a tothom! •

Solidesa i garantia de futur

Pere Gomés Miquel # Partit Demòcrata Europeu Català d’Altafulla - PDECAT
Acomiadem un 2016 que ha estat
per al Partit Demòcrata a Altafulla políticament molt enriquidor. A part dels
canvis interns que ens han portat a
evolucionar des de Convergència a
l’actual PDECAT, a Altafulla ens vam integrar al govern
municipal, assumint àrees de molta responsabilitat i
contingut, com l’Àrea Social i de Salut, Ensenyament,
Turisme i Joventut. Molta feina però assumible, per les
ganes de treballar per Altafulla i per la capacitat que tant
Xavi Rofas com jo, crec que hem demostrat en aquests
nou mesos de treball. Hem acabat i iniciat sense incidències un curs escolar, als centres de Primària i Se-

cundària, les llars d’infants i escoles de música i
d’adults, amb molt poc temps però ajudats per un bon
llegat que cal agrair a l’Eva Martínez. Ens hem posat al
dia en els temes de l’àrea social de la mà dels col·lectius implicats amb qui planiﬁquem el futur i les seves
necessitats. Hem aprovat un nou pla de joventut per als
propers quatre anys, i també el conveni juvenil TRAC
amb Roda de Barà, Torredembarra i Creixell. Hem superat un estiu turísticament molt exitós, amb rècord de
visitants i amb uns serveis de qualitat altíssima, i hem
començat el procés de certiﬁcació de Turisme Familiar.
Com a membres del govern, hem contribuït que la
remodelació de Via Augusta, acabi sent un projecte mi-

llorat i que satisfà la majoria dels seus veïns i comerços.
De cara al 2017, afrontem la segona part del mandat
amb més il·lusió i força, perquè ens esperen projectes
molt importants i que volem desenvolupar en els propers dos anys i mig, com el gimnàs a la Portalada, una
nova oﬁcina de turisme al barri marítim, més promoció
turística de qualitat, millores en educació per a adults,
treballar en un futur centre de dia, una nova Violeta...
Alguns els podrem veure acabats en aquest mandat, altres els podrem deixar encaminats. El que deixem clar,
és que vam venir a fer feina per Altafulla, l’estem fent i
la farem. Amb solidesa i amb garantia. Bones Festes i
millor entrada al nou any! •

FÒRUM
Triatlons a Altafulla, del perjudici a l’esdeveniment...
Parlo amb la certa autoritat moral d’haver promogut l’agost de 1999, la Primera Milla del Passeig de Botigues de
Mar, que guanyà Guillermo Alonso. Dos
anys després vam compartir-la amb
els Atletes d’Altafulla, fins que s’acabà
aquella Milla. Al cap dels anys, m’arribà
una versió explicativa: Que perquè no
agradava que fóssim els regidors d’UPA
els qui lliuréssim els premis, i per tant,
encarnéssim un poder municipal al qual
els germans Alonso i la resta de fundadors d’ABG –més tard AA– ambicionaven accedir per monopolitzar-lo. I amb

un programa de perjudicar la mobilitat
dels cotxes; despreciar el comerç local,
i fer-se amb un gruix de col·laboradors
on penetrar per al seu clientelisme electoral. Els Triatlons, en plena temporada
turística, bloquegen un cap de setmana
els accessos al poble; se’n ressent tant
el comerç local, que el Triatló del 14 de
juliol feu perdre un 30% d’ingressos als
comerços consultats. I, com que era
l’assaig per als Jocs Mediterranis amb
la parafernàlia de Mossos, els “col·laboracionistes” del voluntariat van fer la
feina més engrescats i rigorosos que

mai. Com transforma el “peto” encara
que sigui tan suador. Als Triatlons tenim unes quantes competicions; la dels
atletes; la de l’organització contra els
conductors habituals de cotxes; la de
l’organització contra els comerços on
aquells clients no poden arribar. El dia
del Triatló, el model de poble perpetrat
per Alternativa, viu l’apoteosi; per a la
frustració, la histèria i l’adaptació mesella dels perjudicats. I el domini del territori dels mig uniformats per un dia.
Els Triatlons poden suposar una
aportació a Altafulla si fossin fora de

temporada turística. Abans de Sant
Joan i després de l’Onze de setembre.
Han de demanar aquestes dates i, si no
encaixen, prou calendari de competicions d’atletisme. Que per això les despeses en activitats esportives han pujat
des de 2013 a 2015: 7.158 €, 22.970 €
i 32.179 €. Per al gruix de clubs, congelat en un total de 20.000 € –aportació
municipal de 0 €, ja que entren per les
taxes al pavelló que han de pagar futbol sala i bàsquet, i ara també el futbol
tradicional.
Fonxo Blanch

Plaça del Pou / núm. 168 / desembre 2016

11

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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La Fira de Nadal d’Altafulla se celebrarà el 9, 10 i 11 de desembre

L

a Fira de Nadal d’Altafulla se celebrarà els propers dies 9, 10 i 11 de
desembre a la plaça de l’Església i
a la plaça de Sant Antoni. Així es va decidir en la reunió entre l’Ajuntament i les
entitats i particulars que hi volen prendre
part. Una trobada que la regidora de
Cultura i Festes, Montse Castellarnau,
ha qualificat de “molt productiva”. La
fira s’obrirà als visitants el divendres i
el dissabte de 18 a 21h; i el diumenge,
d’11 a 14h. La mostra comptarà amb

una trentena de parades amb tot tipus
de productes relacionats amb les festes
nadalenques i d’artesania.
Altres novetats de l’edició d’enguany
seran el concert d’arpes a càrrec dels
alumnes de l’Escola de Música, i diferents tallers per la canalla de la mà del
Col·lectiu d’Artesans. Repetirà la cantada de nadales de la Coral Nous Rebrots,
i la regidora també treballa perquè puguin oferir una actuació els Grallers d’Altafulla. •

Un llibre de Maria Porter repassa els 25 anys de l’Ateneu Cultural de Dones

L’

Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla va celebrar el passat 24 de
novembre el plat fort del programa
commemoratiu del seu 25è aniversari. Una jornada que va posar el punt
i final amb la presentació del llibre
commemoratiu “25 anys de l’Ateneu
Cultural de Dones d’Altafulla”, editat
per la veïna i Filla Adoptiva, Maria Porter Moix. La publicació fa un repàs per
la trajectòria de l’entitat a través de
documents, fotografies i informació
gràfica. La presidenta, Engràcia Carmona, ha destacat el granet de sorra
que hi han aportat totes les persones

que hi han pres part al llarg d’aquests
25 anys.
Maria Porter ha explicat la dificultat alhora d’organitzar el llibre a causa d’una documentació molt dispersa i d’una gran quantitat de material.
L’ha dividit en diversos apartats que
presenten de manera cronològica algunes de les activitats que han dut
a terme durant tots aquests anys.
Maria Porter ha remarcar el fet que
“les dones a Altafulla són l’origen de
moltes altres coses que es fan ara al
municipi, la solidaritat entesa en un
sentit ampli, i l’atenció als infants”.

Uns 200 infants omplen la Violeta en la
primera Mini Disco

E

ls pares de 6è de l’Escola La Portalada volem agrair a tots els pares
i a tots els nens que ens vau acompanyar el passat 19 de Novembre a la
Violeta en la nostra “Minidisco pro-viatge fi de curs”, acte que s’emmarcava dintre de la celebració del 25è
aniversari de la nostra estimada escola. També volem agrair el suport rebut
des de l’equip directiu de l’escola, a
l’Ajuntament per fer-ho possible, a
la Júlia Vidal per les seves sessions

de zumba i a tots els pares que van
organitzar l’acte pel seu esforç i dedicació en què tot sortís el millor possible. Prop de 200 nens amb els seus
respectius pares es van acostar a La
Violeta i van gaudir, tant grans com
petits, de la bona música triada pel
nostre particular “DJ” on no van parar
de ballar i divertir-se. Gràcies!•
Pares i Mares

de

6è

de

La Portalada

Maria Porter Moix, a l’esquerra de la imatge. / Foto: A.J.

L’acte va tenir lloc al Centre d’Entitats en el marc de la Trobada de Dones del Tarragonès. La regidora de
Cultura, Montse Castellarnau, es va

mostrar molt orgullosa d’aquests “25
anys de feina i d’esforç per posar la
dona al lloc que li correspon dins de
la societat”. •
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Més 700 infants del Tarragonès participen al
VIIè Cros El Roquissar d’Altafulla

l Cros El Roquissar d’Altafulla va
tancar amb èxit la setena edició el
passat 20 de novembre. El campionat, organitzat per l’Associació de Mares i Pares (AMPA) del centre, esdevé la
tercera prova de la Fase Comarcal del
Tarragonès dels Jocs Esportius Escolars
de Catalunya. Hi van prendre part 730
infants, 210 dels quals provenien de les
escoles del municipi, i una trentena de
voluntaris. Uns registres lleugerament
superiors als d’edicions anteriors. En total es van celebrar setze curses en les
vuit categories que acollia la prova, des
de Mini P4/P3 fins a Cadet.
L’organització en va fer una valoració
més que positiva. El president de l’AMPA, Josep Joan González, es va mostrar
molt satisfet, i va destacar que “el Cros
d’Altafulla esdevé un referent i té
una gran repercussió a la comarca”.
La principal novetat de l’edició d’aquest

2016 ha estat la inclusió de la muntanya de Sant Antoni com a nou escenari del recorregut. “Una possibilitat
—segons Josep Joan González— que
poden oferir molt poques proves escolars del territori”. Tots els participants de
les curses mini de P-3, P-4 i P-5 van rebre una medalla; mentre que en la resta
de categories, es van lliurar guardons als
tres primers classificats.
Pel que fa als guanyadors de cada
curs de primària del Roquissar, com a
centre organitzador, van rebre els seus
trofeus el passat 21 de novembre. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el regidor
d’Activitat Física i Esport, Jaume Sánchez, i la regidora de Participació Ciutadana, Montse Castellarnau, van ser els
encarregats de l’entrega dels reconeixements. També hi van estar presents el
vicepresident de l’AMPA, Jean Segovia;
i el director del centre, German Martínez.

La prova també va presentar una vessant solidària. L’organització va recollir
42,17 euros d’aportacions del públic; i
47,7 euros de la venda de xandalls de
segona mà. Aquests gairebé 90 euros

s’entregaran a l’Ajuntament d’Altafulla,
que els destinarà a La Marató de TV3,
que enguany se centra en l’ictus i les
lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. / Fotos: A.J. •

Altafulla i la Federació Espanyola organitzaran al juliol una prova de la Copa d’Europa de triatló

D

esprés que l’alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, anunciés
a tots els alcaldes dels municipis seu
la nova data prevista per a la celebració dels Jocs Mediterranis l’any 2018,
el batlle d’Altafulla, Fèlix Alonso, tot i
mostrar la decepció per la situació viscuda, ha manifestat que “ara ens toca
lluitar perquè els Jocs de Tarragona
2018 siguin els millors, i que aquells

que ara no han fet tot el necessari es
posin les piles”.
Fèlix Alonso ha tornat a insistir
que “Altafulla està totalment preparada per acollir-los i que els
Jocs al municipi haurien de convertir-se en una festa”. Tot i això,
toca de peus a terra i és conscient
que “no ens podem adormir si volem oferir la millor organització

Carlota Pérez, campiona
d’Espanya de dards a Benidorm

Sara Garcia, dels Atletes, reedita
el Màster Femenina del
Trailseries Costa Daurada 2016

S

L’

altafullenca Carlota Pérez (a la dreta de la imatge) s’ha
proclamat Campiona d’Espanya en el 25è Bullshooter Darts Federation. Ho ha aconseguit amb el seu equip
“Pink Tower”, acompanyada d’Isabel Chaparro, Montse
Boronat, Lorena Pérez, i Iolanda Riba. El títol el van disputar a Benidorm a mitjans de novembre, i la victòria els ha
donat l’accés al Campionat Mundial de Las Vegas.
Carlota Pérez ha anunciat que aquest ha estat el
seu darrer campionat nacional de Bullshooter. El resultat aconseguit li permet acomiadar-se de la millor manera
possible. Més enllà d’agrair l’actuació de les seves companyes, també ha reconegut el suport i la confiança que
li han ofert Fitflight i Connection Darts. La propera cita de
l’altafullenca és la del pont de desembre a Torremolinos
amb la competició de Connection Darts. •

possible”. Tant és així, que l’Ajuntament d’Altafulla ja estudia amb
la Federació Espanyola de Triatló
que el municipi torni a acollir el el
diumenge 2 de juliol de l’estiu que
ve una de les proves de la Copa
d’Europal. La nova data prevista
per a la celebració dels Jocs Mediterranis 2018 és del 22 de juny a
l’1 de juliol. •

ara Garcia
ha tornat a
p r o c l a m a r- s e
campiona
del
Trailseries Costa
Daurada. En la
passada edició
ja va aconseguir
alçar el trofeu
en la distància
de 10 km en categoria màster
femenina, i enguany ho ha tornat a aconseguir
amb la samarreta dels Atletes
d’Altafulla en la
darrera
prova
del campionat, celebrada a Les Ermites d’Ulldemolins. El circuit TrailSeries consisteix en un seguit de
curses de muntanya pels diferents paratges de la
Costa Daurada, des de l’interior fins a primera línia
de mar. L’objectiu és donar a conèixer els millors recorreguts per la pràctica del trail running en competició. Cada campionat compta amb una modalitat de
20 km, i una segona de 10km. •

Anna Ortiz es proclama
campiona de Catalunya de
pàdel en aleví

L’

altafullenca
Anna Ortiz
s’ha proclamat
Campiona de
Catalunya
de
Pàdel en categoria aleví. Ho
va fer amb la
samarreta del
Club Tennis Tarragona i acompanyada de la
seva parella Lucía Rosa. La final es va disputar a l’Indoor de
Barberà del Vallès. Es van imposar per 3-6,
6-3, i 6-3 a la
parella formada
per Cánovas i
Torralba. El passat setembre, Ortiz i Rosa ja van assolir la tercera
posició al Campionat d’Espanya de Pàdel a Saragossa. El 2015, l’altafullenca ja va ser segona
en aquesta mateixa competició; i al 2014, es va
endur el quart lloc. •

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

DESEMBRE

Informació RENFE

902 24 02 02

Protecció Civil

977 65 14 89

12/18: MIRAR FINESTRETA

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

19/25: S. Domingo

L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

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

Protecció Civil
CÀRITAS PARROQUIAL

648 14 57 56
629 55 79 45

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 dijous:
Dissabte:
Diumenge:

De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
De 10 a 13 h i de 15 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 28 d’octubre a l’1 de maig)

05/11: S. Domingo

26/31: MIRAR FINESTRETA

Horaris:

Farmàcia Sussana Domingo
De dilluns a dissabte: De 9 a 13.30h, i de
16.30 a 20.30h
Diumenges: De 9 a 13.30h
Farmàcia Altafulla Mar
De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de
17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h

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

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes feiners: 10.10h
Diumenges i festius: 17.40h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 21.15h
Diumenges i festius:
17.55 h
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)

01/04: MIRAR FINESTRETA

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

