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La Via Augusta, Violeta i Portalada, entre els grans reptes

D

eixem enrere un 2016 molt intens. A principis de l’any passat veiem com un dels carrers centrals de la Vila Closa, el
carrer Martí d’Ardenya, era inaugurat juntament amb el canvi
de nom de l’antic carrer de Sant Antoni Abat a carrer de l’Hostal. Avui, aquest conjunt de l’entorn de la Violeta s’ha convertit
amb un espai tranquil i embellit on prioritza el vianant per damunt del trànsit rodat sense discriminar tampoc els vehicles.
Un any després, l’Escola d’Adults recordarà per sempre la pèrdua de Marta Ribas amb una placa que du el seu nom, figura
responsable que moltes dones estrangeres, especialment magrebines, parlin correctament el català a Altafulla, i que la seva
integració al municipi hagi estat un èxit. No podem passar per
alt, tampoc, el moment més tens de la història política local en
aquests darrers dotze mesos, en què l’alcalde d’Altafulla va
expulsar de l’equip de govern el soci amb qui el darrer mandat
ja havia treballat, l’Esquerra Independentista d’Altafulla. Una
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crisi institucional que es va calmar amb la signatura d’un nou
pacte de Govern, aquest cop amb Convergència Democràtica
de Catalunya (ara PDECAT) i qui des del maig de 2015 seia a
l’oposició.
Ara, iniciat aquest nou any, ens espera un 2017 carregat de
nous reptes i il·lusions. Enllestir les obres de Via Augusta per a la
millora del Barri Marítim i donar la benvinguda de Tarragona 2018
—després del llast sobre l’ajornament dels Jocs Mediterranis a
finals de l’any passat; l’esperada renovació del casal municipal
La Violeta, la redacció del projecte del gimnàs de La Portalada
per començar-lo el 2018 i, entre d’altres, seguir millorant la difícil
reducció de les inundacions a Baix a Mar. D’aquí pocs dies es
tancaran els nous pressupostos on es veurà clarament quines
intencions hi ha de cara a l’acció de govern. Bona entrada al
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
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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
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696 40 50 16
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació
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Unes 200 persones participen a la Cursa Popular d’Orientació d’Altafulla
L’altafullenca Sara Salom tanca un 2016 per emmarcar en salts d’obstacles Ens interessa que hi participis:
Marta Camps s’imposa als 10 km de la Mitja
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat.
Ple absolut per a la 6a Marxa dels Castells del Baix Gaià

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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Cançó d’autor

“Les Kol·lontai”, Lídia Pujol i Marina Rossell, a la Violeta

a programació de la 22a edició del
festival de cançó d’autor Barnasants oferirà aquest 2017 tres eixos
clarament diferenciats: el Xile de Violeta
Parra, amb sis artistes del país llatinoamericà convidats en el centenari del naixement de la cantautora; el concert de
Quico Pi de la Serra amb Maria del Mar
Bonet, en què es recuperarà el repertori
de l’espectacle conjunt que van oferir al
Teatre Romea l’any 1979; i l’homenatge
a la ministra bolxevic Alexandra Kol·lontai —la primera dona ministra de la història— en el centenari de la Revolució
Russa.
En aquesta darrera temàtica, el
festival ha produït un espectacle que
inaugurarà l’edició, i de forma inèdita,
es repetirà en diverses seus del festival
i de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de
Catalunya (XTAC). Entre elles, Altafulla, que acollirà per sisena vegada
consecutiva un dels cicles musicals amb més projecció al nostre
territori.
“Les Kol·lontai” és el nom de l’espectacle que protagonitzaran el conjunt
de veus format per Meritxell Gené, Sílvia
Comes, Ivette Nadal i Montse Castellà,
que cantaran “cançons d’igualtat, de
dones que lluiten i dones que s’estimen”. El muntatge s’estrenarà el 27 de
gener al Teatre Joventut de L’Hospitalet
de Llobregat, i a Altafulla farà parada l’endemà 28 de gener, a les 8 del
vespre al Teatre Casal La Violeta. El
preu de l’entrada serà de 8 euros en
venda anticipada, i de 10 euros a taquilla.
Altres actuacions que tindran lloc a
Altafulla seran la de Lídia Pujol, el 17

de febrer a dos quarts de 9 del vespre a La Violeta, que oferirà un recital
revolucionari de cançons que cerquen la
veritat a cada detall; i el de l’1 d’abril
amb Marina Rossell, que culminarà
una de les edicions més feministes
del Barnasants. Així ho mostra, de fet,
el cartell d’aquesta 22a edició, tenyit de
lila i amb una dona amb el puny alçat i la
frase “Visca l’assemblea”. / Fotos: AJ /
JMM. •
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Els grups polítics municipals ja disposen d’un espai de
trobada a la Pallissa Hort de Pau

Ajuntament d’Altafulla va inaugurar el passat 10 de desembre la
renovada Pallissa Hort de Pau,
ubicada al número 7 del carrer Vinyet.
Un espai habilitat que funcionarà com a
punt de trobada dels grups polítics amb
representació al plenari municipal, i també d’aquells que no en tenen, com són
actualment Podem Altafulla i el PSC. Hi
podran celebrar reunions i desenvolupar
la seva activitat de manera periòdica.
Segons va avançar l’alcalde, Fèlix Alonso, “s’establirà un reglament d’ús
que permetrà gestionar els horaris
del nou espai, i la intenció és que
cada formació disposi d’una tarda a
la setmana”. El batlle va explicar que,
més enllà de donar resposta a un problema evident d’espai a l’edifici consistorial,
la voluntat és donar-li “polivalència”.
Els matins es reservaran per a les ses-

sions de co-working que s’impulsen des
de la regidoria de Comerç i Consum, i els
caps de setmana estarà disponible per
qui ho demani, tot i que es continuarà
donant prioritat als grups polítics.
Aquesta solució, però, és provisional ja que la intenció és traslladar els
grups polítics a la plaça del Pou tan
bon punt es disposi de més espai. De
moment, ja s’ha fet un primer pas amb
la recuperació de l’antic Hospital, pendent ara d’unes obres que de moment
hauran d’esperar per l’elevat cost que
suposen. Pel que fa a la pallissa, el cost
dels treballs han ascendit als 70.000 €,
provinents d’una subvenció de la Diputació de Tarragona. La regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, ha explicat
que l’actuació ha consistit en el sanejament dels murs i en la construcció d’una
teulada nova que respecta l’arquitectura

Renoven l’asfaltat del corraló de l’Espinac i
instal·len les marquesines de bus

tradicional i popular. Consta d’una sala
amb taules i cadires, d’un lavabo, d’un
espai amb casellers tancats per les di-

Breus
El 24 de gener, grup de
debat de gènere amb ulls de
dona

L’

Ajuntament d’Altafulla ha renovat
l’asfaltat del corraló de l’Espinac
i de la rotonda que dóna accés al carrer Mossèn Miquel Amorós. La regidora
d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, ha
explicat que les tasques que s’han dut
a terme han consistit en la renovació
del paviment i la senyalització horitzontal dels vials que conflueixen en aquest
entorn. L’actuació s’emmarca en la línia
de manteniment que promou periòdicament el consistori amb “petites intervencions que són molt necessàries”
per millorar la imatge de la vila i el dia a
dia de la ciutadania.
D’altra banda, aquest passat mes de
desembre també s’han instal·lat les dues
marquesines de les parades d’autobús
de la urbanització Robert —una en cada

sentit de la marxa a l’avinguda Marquès
de Tamarit. Feia molts mesos que l’Ajuntament d’Altafulla exigia a la companyia
d’autobusos Penedès —que és qui
dóna servei al municipi— la instal·lació
física d’aquests baixadors. L’empresa,
però, no procedia a la seva col·locació, i
finalment el consistori ha decidit fer-se’n
càrrec. La regidora d’Urbanisme, Marisa
Méndez-Vigo, ha parlat d’una “actuació
necessària per facilitar la mobilitat
de la gent que viu en aquesta zona”.
Més enllà d’aquestes dues parades
ubicades a una de les entrades del municipi, al llarg de l’avinguda Marquès de
Tamarit n’hi ha dues més a la zona de la
Piscina Municipal, i altres dues prop de
la zona comercial Les Bruixes. / Foto:
A.J. •

ferents formacions, i d’un jardí exterior.
Cada grup també disposa d’un ordinador portàtil. / Foto: Carla Gómez. •

El passat 10 d’octubre es va celebrar la primera sessió del grup de
debat de Gènere a la Sala de Plens.
Aquest grup de debat, sorgit d’una
proposta presentada a la Comissió
de Polítiques de gènere, té com a
intenció posar sobre la taula diversos aspectes de la societat i analitzar-los amb ulls de dona. D’aquesta
manera es pretén reflexionar sobre
la discriminació que encara avui en
dia pateixen les dones en la nostra
societat i prendre consciència de les
actituds que a tothom ens poden
semblar normals però si les examinem veiem que tenen un rerefons
masclista. La primera sessió va girar entorn del concepte d’economia
reproductiva, és a dir, totes aquelles
feines no remunerades entorn de la
llar, la cura dels fills i de la gent gran
que majoritàriament recauen encara
sobre les dones. A la propera sessió,
que tindrà lloc el 24 de gener a les
19:30 h a la sala de Plens, es parlarà sobre les dones en situacions de
poder. Els temes debatuts sorgeixen
de les inquietuds dels participants
en el debat, així que us convidem
a participar-hi i a reflexionar-hi tots
junts.
En marxa l’administració
electrònica a l’Ajuntament
d’Altafulla
L’Ajuntament d’Altafulla ja ha posat
en marxa l’administració electrònica. Un nou sistema de funcionament
que pretén millorar la prestació dels

serveis als ciutadans, les empreses
i les entitats, i augmentar la productivitat d’aquests serveis i la participació ciutadana mitjançant l’ús de
les tecnologies de la informació i
la comunicació. Es tracta d’un model basat en una visió integrada de
totes les administracions en què el
desenvolupament electrònic beneficiï el conjunt de les administracions
públiques catalanes i es basi en elements comuns. De fet, es concreta
en la col·laboració interadministrativa. Aquesta nova metodologia va
molt lligat també amb la transparència administrativa sobre el qual
fa mesos que treballa el consistori
altafullenc per oferir una bona gestió municipal. Aquest 1 de gener
s’ha complert un any de l’aplicació
d’aquesta nova Llei de Transparència. Durant aquest exercici 2016,
l’Ajuntament hi ha destinat una partida de 25.000 euros.
Se suspèn la deixalleria
mòbil temporalment per
falta d’usuaris
L’Ajuntament d’Altafulla i el Consell
Comarcal del Tarragonès han suspès
temporalment el servei de recollida
de deixalleria mòbil per falta d’usuaris. El que sí que continuarà serà el
servei de recollida de voluminosos.
D’aquesta manera, per aquest 2017
es preveu que el servei de voluminosos s’efectuï el 16 i 27 de gener; el 20
de febrer; el 3, 20 i 31 de març; el 20
i 28 d’abril; el 15 i 26 de maig; el 19
i 30 de juny; el 17 i 28 de juliol; el 21
d’agost; l’1, 18 i 29 de setembre; el
16 i 27 d’octubre; el 20 de novembre;
i l’1, 18 i 29 de desembre. •

Ajuntament
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L’Escola d’Adults recordarà per sempre la feina de Marta Ribas

L’

Ajuntament d’Altafulla va col·locar
el passat 23 de desembre una
placa commemorativa que recordarà per sempre, en una de les aules de
l’Escola d’Adults i Centre de Formació
Aldara, a Marta Ribas Casals qui durant
nou anys va contribuir a l’alfabetització
en català de persones immigrants i especialment dones magrebines d’Altafulla. L’acte va comptar amb la presència
de l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el
regidor d’Educació, Xavier Rofas; el coordinador de l’Escola d’Adults, Mario
Visa, diferents regidors i regidores de
la Corporació Municipal, així com també del seu marit, Robert Aceña, la seva
única filla Aixa Aceña Ribas, i familiars,
amics i alumnes.
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va
destacar la personalitat de Marta Ribas
“com una persona que ho va donar
tot per Altafulla i que els seus valors
ètics i morals representen avui la
continuïtat de tots aquests alumnes
que formen l’Escola d’Adults d’Altafulla”. El regidor d’Educació, Xavier Rofas, va subratllar “l’impuls de l’Escola
d’Adults d’Altafulla i especialment
en la seva vessant d’alfabetitzar en
català les persones estrangeres del
municipi, gràcies a la seva constància i esforç”. El Robert i l’Aixa, vidu i
filla respectivament, van agrair aquest

reconeixement de l’Escola d’Adults i
l’Ajuntament; i en aquest sentit, el seu
marit va recordar “l’estima que tenia la
Marta pels seus alumnes i sobretot,
la dedicació absoluta que hi tenia
per consolidar un model d’Escola
d’Adults, i que avui dia ha donat els
seus fruits”.
Marta Ribas Casals va traspassar el
passat dia de Nadal, un 25 de desembre
de fa un any, a l’edat de 56 anys, després de diversos mesos lluitant contra
una greu malaltia deixant un llegat inoblidable. Va néixer a Barcelona el 8 de desembre de 1959 i l’any 1994 es va traslladar a Altafulla juntament amb el seu
marit Robert i la seva filla Aixa. Va estudiar Sociologia a l’Institut Catòlic d’Estudis
Socials de Barcelona, i va realitzar una
tesina sobre el comportament electoral
a Catalunya en les eleccions de 1982.
Els seus estudis de sociologia li van
permetre treballar a l’arxiu personal
del catedràtic de Dret Constitucional
José Antonio González Casanova i
va realitzar diferents estudis de comportament electoral per a diferents organitzacions polítiques d’esquerres.
Va participar en un programa infantil radiofònic, El Pati Màgic, en el qual
donava veu als seus propis contes
que escrivia exclusivament per aquest
programa, a Ràdio Obrera; i també va

col·laborar a Ràdio Poble Sec i Ràdio
Gramenet. Va estudiar alemany i àrab a
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Tarragona. Va obtenir el certificat d’aptitud
de l’EOI de llengua àrab. Va obtenir una
beca, que li va permetre ampliar els seus
estudis d’àrab estàndard a la Universitat
del Caire. L’any 2005 va obtenir el certificat de nivell D per la Junta Permanent.
El 2006 va entrar a donar classes d’alfabetització, català inicial i català nivell A
a l’Escola Municipal d’Adults d’Altafulla,
on principalment va ajudar a alfabetitzar

en català a persones estrangeres i especialment dones magrebines. La recerca i la passió per les lletres i el món
àrab també es va posar de manifest
el 2005 en la publicació dels Estudis
Altafullencs sobre el nom d’Altafulla, un topònim d’origen àrab, “altahuyya”. L’any 2008 va ser nomenada
directora de l’Escola, en la qual compartia les feines de docència d’alfabetització
i català inicial, a més de la gestió. Durant
l’alcaldia de Francesc Farré, va ser també gerent d’Altafulla Ràdio. / Foto: A.J. •
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Els menjadors de La Portalada i El Roquissar reben el
distintiu de la Marca Cuina Catalana

ls menjadors escolars de La Portalada i El Roquissar d’Altafulla, que gestiona el Grup Cuina
Gestió, han rebut el distintiu de la Marca Cuina Catalana. El passat 12 de desembre es va fer el reconeixement i entrega de la placa commemorativa on hi van assistir el regidor d’Educació, Xavier Rofas; la responsable
de Cuina Gestió a Altafulla, Laura Asinari; els directors
d’ambdues escoles, i representants de les dues AMPES.
El distintiu de la Marca Cuina Catalana reconeix la
presència de plats catalans en els menús del menjador
escolar. Aquesta distinció és atorgada per la Fundació
Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica.
La Marca Cuina Catalana és un segell que garanteix que els menús tenen un elevat nombre de plats
de cuina catalana tradicional i actual, amb recep-

tes del patrimoni culinari català. També premia que
s’utilitzen el màxim de productes de proximitat i de
temporada en l’elaboració dels plats, fet que contribueix a la preservació dels productes autòctons.
Cuina Gestió gestiona 118 menjadors i cuines de
diversos col·lectius com ara residències de la tercera
edat, escoles, empreses, i clíniques privades de tota
Catalunya. El regidor d’Educació, Xavier Rofas, va
destacar “la qualitat i garantia que ofereix Cuina
i Gestió als centres educatius d’Altafulla amb el
receptari diari que ofereix als seus alumnes”. Una
qualitat i una garantia que també va remarcar el director
de l’escola El Roquissar, Germán Martínez, que va assegurar que “dóna molta seguretat i tranquil·litat a
les famílies”. / Foto: A.J. •

Desdoblaran en dos grups els usuaris del Parc de Salut i incorporaran el teatre

E

l Parc de Salut d’Altafulla esdevé un dels principals atractius pel col·lectiu
de gent gran del municipi. N’és una mostra l’elevat increment d’usuaris
que han experimentat les instal·lacions des de la seva posada en funcionament ara fa tres anys. La iniciativa va néixer el 2013 mitjançant un conveni
entre l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona, que va néixer com un projecte pilot i que s’ha convertit en una de les activitats més consolidades i
més demandades que s’ofereixen als avis. Tant és així, que la regidoria de
Gent Gran, encapçalada per l’edil Xavier Rofas, té la intenció d’incloure en els

Pressupostos Municipals de l’exercici 2017 una partida específica per poder
ampliar l’activitat de cara als propers mesos. La intenció, segons ha explicat
el regidor, és “desdoblar en dos grups les sessions a partir de gener”. Un
desdoblament que ja ha estat possible durant aquest últim trimestre gràcies a
un programa subvencionat per la Diputació, i que ara volen impulsar de forma
independent des del consistori.
El principal objectiu d’aquestes sessions és promoure un envelliment actiu
i saludable. L’activitat permet treballar totes les capacitats físiques bàsiques, així com fomentar les relacions socials. Des de setembre i fins el juny
es desenvolupa al Parc de Salut d’Hort de Pau, i durant els mesos de juliol i
agost es trasllada a les instal·lacions del Parc Voramar. Per acomiadar el trimestre es va fer un esmorzar a l’Escola d’Adults. D’altra banda, la regidoria de Gent
Gran oferirà properament una activitat de teatre per a la gent gran del municipi,
després que el col·lectiu ho plantegés de cara al nou curs. Se sumarà així als
tallers de memòria, risoteràpia, informàtica, i de gimnàstica i manteniment al
Parc de Salut, entre d’altres. Paral·lelament, també té en marxa el programa
“Bon Dia”. Compta amb 25 usuaris, i cinc persones voluntàries fixes que, en
casos de necessitats puntuals, es complementen amb dues altres voluntàries
esporàdiques. L’objectiu de l’activitat és tenir un control del benestar dels usuaris, i vetllar per donar resposta a les seves necessitats. / Foto: Carla Gómez •

Altafulla recapta uns 4.000 € per a La Marató

Breu
Nova edició de l’Hort Social

Torneig de futbol sala de les escoles La Portalada i El Roquissar. / Foto: AMPA La Portalada

G

ràcies a la implicació de moltes entitats i particulars,
Altafulla ha aconseguit enguany recaptar un total de
3.755,86 € que es destinaran íntegrament a La Marató de
TV3, fons que centrarà en la investigació de l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Des de l’Ajuntament d’Altafulla s’ha agraït la “immensa” col·laboració solidària i desinteressada d’aquelles entitats que han participat
en la Marató d’aquest any i anima a continuar-hi col·labo-

rant en les properes edicions. En aquest cas, s’han ofert
concerts, berenars, teatre, venda de productes, i sortejos a
càrrec de les escoles i Ampes del Roquissar i la Portalada,
les llars d’infants i Ampes de Francesc Blanch i Hort de
Pau, l’Escola de Música, el Punt d’Informació Juvenil, Gaià
Gospel, l’ONG Mans per l’Acció Solidària, els Atletes d’Altafulla, l’Ateneu Cultural de Dones, l’Ajuntament d’Altafulla,
entre d’altres. •

L’Ajuntament d’Altafulla i L’Hort de la Sínia
tornaran a oferir a partir de gener el projecte d’Hort Social, destinat a persones joves,
aturades, o jubilades, que estiguin empadronades al municipi. L’àrea d’Acció Social, encapçalada pel regidor Xavier Rofas,
subvenciona l’activitat, mentre que el responsable de L’Hort de la Sínia, Joan Vives,
l’organitza. Consisteix en gestionar un espai de 100 m2 amb l’objectiu de participar
com a voluntaris, gaudir del contacte amb
la natura i experimentar els beneficis que
comporta treballar la terra. Es duran a terme diverses activitats relacionades amb la
gestió i el manteniment de l’hort. Els usuaris gaudiran de gran part de la producció,
mentre que l’excedent es destinarà a Càritas Altafulla. L’activitat es desenvoluparà
tots els dimecres i els divendres de 10 a
14h de la tarda. Les persones interessades
poden inscriure’s a través dels telèfons 655
48 61 15 i 977 65 00 08, o mitjançant correu electrònic a joan@hortdelasinia.com i
mriambau@altafulla.altanet.org. •
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Josep Sala Llorens, l’últim impressionista
Primer Fill Adoptiu d’Altafulla, se li posarà en breu el seu nom a la zona verda que hi
ha entre el xamfrà dels carrers de les Moreres i Marquès de Tamarit sota el bateig de
“Jardí Pintor Josep Sala”. Va traspassar a Altafulla el 25 de juny del 2010, i un dels
seus dissenys que han passat a la història ha estat el de Norit, “El borreguito” (1960).
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar per
unanimitat, el passat 10 de novembre, batejar
la zona verda que hi ha entre el xamfrà dels carrers de les Moreres i Marquès de Tamarit com a
“Jardí Pintor Josep Sala”, a proposta del Cercle
Artístic i el Centre d’Estudis d’Altafulla. Però qui
va ser Josep Sala? Un repàs a la seva trajectòria professional i artística estretament molt
vinculada amb Altafulla ens ajudarà a conèixer
amb més profunditat el que per molts experts
ha estat l’últim impressionista de l’Estat.

d’aquesta manera el món de la publicitat per
centrar-se en la pintura. El 1978 es va establir
definitivament en una casa propera a la Vil·la romana dels Munts d’Altafulla, convertint aquesta
població i els seus voltants en protagonistes de
la seva gran obra. Si bé els seus primers quadres portaven la signatura Sala Llorens, a partir
d’aquest moment va signar com a Josep Sala.
Sala va ser el primer veí d’Altafulla nomenat Fill
Adoptiu de la Vila el 1983. El mateix any es va
editar el primer llibre sobre la seva obra, de Julio
Trenas, i des de llavors, van ser molts els textos
publicats entorn el seu llegat. El Centre d’Estudis li va dedicar una publicació monogràfica el
2002 amb el títol “Josep Sala, els dibuixos dels
sopars”. L’artista va col·laborar en l’elaboració
de molts cartells d’activitats festives i culturals
d’Altafulla com a membre del Cercle Artístic.

“Va ser el primer veí d’Altafulla
nomenat Fill Adoptiu de la Vila el 1983”

Nascut a Barcelona el 13 de novembre de 1928,
Josep Sala Llorens va demostrar des de molt petit una singular afició pel dibuix. Va cursar estudis
tècnics a l’Escola Industrial i a l’Escola d’Arts i
Oficis de La Llotja de Barcelona. El 1950 va exposar per primera vegada a la Galeria Jardí amb
èxit. Seguidament, va participar en una exposició col·lectiva d’aquarel·la a la Sala Busquets. I a
partir de 1953 va començar a treballar com a dissenyador gràfic, àmbit en el qual va aconseguir
nombrosos premis. El 1960 va crear l’anyell de la
marca Norit, convertint-se en un dels precursors
del disseny gràfic al nostre país. Juntament amb
el cèlebre toro d’Osborne, aquests dos símbols
han estat els que han generat més impacte sobre la societat en la història del grafisme. També
va crear el disseny de la Cervesa Pils.

Va iniciar la col·laboració amb les galeries Anquin’s (Reus) i Sokoa (Madrid), que va mantenir
tota la vida exportant les seves obres en l’àmbit
nacional i internacional, com ara a The Bacardi
Art Gallery de Miami, el Japó, França, Brussel·
les i Lisboa. El 1993 el Museu d’Art Modern de
la Diputació de Tarragona li va dedicar una exposició antològica amb un extens catàleg que,
de la mà de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va fer un recorregut itinerant, entre d’altres galeries, pel Palau Moja de
Barcelona. L’any 2000, va participar a l’exposició itinerant en “Homenatge per Catalunya”.
L’any 2008 va morir la seva dona, l’Amanda; i
dos anys més tard, el 25 de juny del 2010, va
morir ell a l’edat dels 82 anys, a Altafulla.
Altafulla i crisantems

“El paisatge d’Altafulla és un referent
en l’obra de Josep Sala. Sortia a
pintar a l’aire lliure cada dia i el fet
de representar l’entorn de la vila era
vital per a l’artista”

Sala tenia el seu taller a casa seva des d’on veia la façana
marítima d’Altafulla

“El 1960 va crear l’anyell de la marca
Norit, convertint-se en un dels
precursors del disseny gràfic al nostre
país”
Paral·lelament, va mantenir de manera privada l’exercici de la seva vocació pictòrica
treballant l’aquarel·la, les ceres i especialment
l’oli, fins que l’any 1975 va decidir exposar els
seus olis a la galeria Tramontan, abandonant

ment forma part de la col·lecció permanent
del Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona. És una obra realitzada en oli sobre tela de 200 x 200 cm. En primer pla del
quadre hi trobem un ampli espai que ocupa
fins a tres quartes parts de la superfície total,
és allò que ell anomena la zona abstracta. Es
tracta d’un fragment anàrquic, sense dibuix
ni formes definides, on aprofita la indefinició
i espessor de la vegetació agresta, dels matolls, i les flors silvestres, com els crisantems
blancs i vermells, per desenvolupar tot el seu
nervi en un admirable garbuix de pinzellades
turbulentes, extraordinàriament riques en
una varietat de tocs matèrics.
En segon terme s’hi intueix el castell d’Altafulla i l’església parroquial de Sant Martí, dues
construccions que perfilen la singular silueta
de la vila. La línia de l’horitzó, relegada a una
estreta franja a la part superior de l’obra, dibuixa els núvols arremolinats sobre un cel que
juga amb els tons grisos i els blaus, la pinzellada és més fluida i contrasta amb l’abundant
aplicació de matèria del primer terme.

Tot i que hi ha molts quadres d’Altafulla, Altafulla i crisantems
és una de les obres més populars

Altafulla i crisantems és una pintura a l’oli realitzada per Josep Sala l’any 1989, que actual-

El paisatge d’Altafulla és un referent en
l’obra de Josep Sala. Sortia a pintar a l’aire
lliure cada dia i el fet de representar l’entorn
de la vila era vital per a l’artista. Podia representar els matolls, un bassal d’aigua, les
flors silvestres, de maneres diferents segons
l’hora del dia i la meteorologia. Aquests eren
els seus motius preferits, i deixava en segon
terme l’arquitectura de la vila.

Albert Jansà
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El Centre d’Estudis culmina la publicació de la “Història
d’Altafulla” amb la presentació del primer volum

ltafulla ja disposa d’una publicació que recull la
seva història. Es tracta d’una trilogia que, segons paraules d’un dels autors i vicepresident
del Centre d’Estudis d’Altafulla, Salvador J. Rovira,
no ha estat publicada per ordre cronològic per “sentit
pràctic”. El primer volum en presentar-se a la ciutadania el 2007 va ser el segon, dedicat a la “Història
Moderna”. No va ser fins el 2014 quan va veure la llum
el tercer volum de la sèrie, entorn de la “Història Contemporània”. I ara, dos anys més tard, s’ha presentat
el primer volum, dedicat a la “Prehistòria, Història Antiga, i Història Medieval”. L’acte va tenir lloc el passat
17 de desembre al local de l’entitat davant d’una sala
plena de gom a gom, i va anar a càrrec de Joan Josep Marca i Torrens, president de la Fundació Privada
Mutua Catalana, que és qui ha finançat la publicació.
Aquest primer volum compta amb la participació de
quatre autors, “una col·laboració que en dificulta el procés, però que alhora permet obtenir un treball molt més
erudit i complet”, va defensar Rovira. Preguntat per si
ara ja no cal seguir investigant sobre el passat del municipi, té ben clar que “les històries s’han de reescriure i que cada generació n’ha de tenir la seva de
pròpia perquè veu el món i l’interpreta de forma
diferent”. Va sentenciar que “allò desitjable seria que
d’aquí quinze anys tornés a sortir una altra història d’Altafulla”. El darrer volum de l’obra ha estat publicat quan
se celebren quaranta anys de la fundació del Centre
d’Estudis d’Altafulla. / Foto: Eduard Virgili. •

L’Ajuntament i ATECA reediten el conveni de
col·laboració per al 2017

E

Entitats

l regidor de Comerç i Consum de l’Ajuntament d’Altafulla, Jaume Sànchez, i el president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants
d’Altafulla (ATECA), Lluís Canyellas, van signar el passat 21 de desembre
el conveni de col·laboració entre ambdues organitzacions. L’acord estableix una subvenció de 3.000 € per fer front a algunes de les accions que
s’impulsen des de l’associació de comerciants. Sànchez va explicar que
principalment aquesta quantitat es destina a l’edició dels planells informatius dels diferents establiments que en prenen part. Enguany, s’han editat
5.000 exemplars. Lluís Canyellas, per la sevaq banda, es va mostrar “molt
content, i disposat a col·laborar amb el que faci falta”. / Foto: C.G. •
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Uns pressupostos per continuar amb l’èxit
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

Molt sovint entenem el mot continuïtat com quelcom dolent perquè, desgraciadament, estem acostumats a
què les coses no es facin bé, per
tant, el que es demana és un canvi
del que es venia fent fins ara. Això ho podem trobar en
altres nivells de l’administració i sobretot en les polítiques neoliberals i de globalització als països desenvolupats que no van acompanyades de les necessàries
correccions perquè el que diem el 99% de la població
no es quedi al marge de les millores.
Aquest model estem convençuts que avui no és
aplicable a Altafulla ja que en els darrers anys hem
pogut bandejar la crisi amb una cohesió social enveja-

ble, amb un creixement i alhora de reducció del deute
que ens situa com a exemple per altres poblacions.
És cert que ha estat gràcies a l’esforç de la població
però també a la bona gestió del dia a dia i de les inversions de futur que ja sigui per obligació i/o de les normes que marcava el govern central o per una política
d’inversions sostenible avui podem afirmar amb orgull
que amb això també som model d’èxit. Segur que hi
ha altres que voldrien fer clientelisme no tant per amiguisme sinó per obtenir un rèdit electoral immediat.
Una gestió correcte i equitativa amb criteris polítics no
es pot regir per donar un cop de mà als amics ni per
les expectatives de vot sinó per un model a mig i llarg
termini.

En aquests context mantenir la capacitat d’ingressos sense tocar la base impositiva i fer un petit increment per fer allò imprescindible i deixar per el 2018 allò
que és l’important (quan el senyor Montoro ens deixi
gastar el superàvit i fer inversions amb el romanent)
és una bona forma de fer gestió amb criteris polítics
de redistribució. El 2017 tenim previst allò que ja vam
anunciar: Fer el projecte del gimnàs de La Portalada
per iniciar-ho l’any següent, començar la remodelació
de La Violeta (quan ens arribi la subvenció de la Diputació), continuar arranjar carrers i voreres, fer millores
per reduir inundacions i donar continuïtat a una política
de l’èxit. •

Fem oposició responsable i constructiva

Alba Muntadas Olivé # Esquerra Independentista d’Altafulla - EINA
Llegint el darrer Full d’Alternativa sembla que el govern d’Altafulla està més
capficat a tirar endavant tots els seus
projectes sigui com sigui que a escoltar els arguments i propostes de l’oposició, atribuint-nos declaracions que
mai hem fet. Des de l’EINA mai hem dit que les obres
de Via Augusta arruïnarien el poble o que suposarien
una pujada d’impostos. La nostra oposició a aquestes
obres ha estat sempre el fet que creiem que no són
prioritàries, i que aquests diners s’haurien pogut invertir
en altres projectes més necessaris, com ara una reforma de la biblioteca municipal.

Sabem que el projecte existent d’una biblioteca de
grans dimensions ara mateix és inviable, i per això no
l’hem posat mai sobre la taula, però si que creiem que
és necessari una ampliació de l’actual biblioteca que
s’ha quedat petita per a les necessitats del poble. Precisament aquest és el punt central del ple extraordinari
que ha demanat el nostre grup i en el qual requerirem
que es destini la subvenció que atorga la Diputació de
Tarragona per a inversions íntegrament a la remodelació de la biblioteca. A més, també presentarem una
proposta per a trobar una nova ubicació per al Centre d’Estudis i així solucionar el problema d’espai per a
l’ampliació de la biblioteca. Així, contràriament al que es

vol fer creure, fem una oposició responsable presentant
projectes realistes.
Actualment els grups de l’oposició disposem d’un petit despatx a l’Ajuntament, i així tenim a prop els funcionaris i serveis de l’Ajuntament. Per això creiem que la pallissa
del Vinyet podria destinar-se a altres usos, ja que l’Ajuntament és el lloc on han de tenir un espai de treball tots els
regidors. Per a realitzar la feina d’oposició, demanem periòdicament documentació al govern per estar informats
dels projectes en curs, documentació que no sempre
arriba en el temps i la forma correcta. Com a desig per a
aquest any nou demanem més agilitat al govern a l’hora
de lliurar-nos els informes requerits. Bon any 2017! •

FÒRUM
Llençar cables fora
Segurament que els nostres visitants,
estrangers o no, vinguin de pas, per uns
dies, o de vacances, queden sorpresos
al trobar que Altafulla disposa d’un entorn agradable, amb carrers força nets
i arranjats, d’espais verds, d’esbarjo, i
mobiliari públic adaptat per no deslluir
les zones històriques com la Vil·la Closa
o el nostre passeig a vora mar.
Tot i així, pot resultar molt convincent i atractiu, fins que aixequen el cap
i veuen un embolic de cables telefònics
que enterboleixen gran part del poble,

amb precàries i deficients instal·lacions.
És llavors quan Altafulla retrocedeix als
anys setanta i vuitanta, moment el qual
no hi havia una normativa clara sobre
les instal·lacions de serveis a les vies
públiques i tot valia en nom de la prosperitat, però així s’ha quedat tot, i ningú
fa res per canviar la situació.
El passat dia 25 d’agost es var
presentar una instància per registre a
l’Ajuntament, en representació d’uns
veïns d’Altafulla que demanen i reclamen una immediata instal·lació ”sota

terra” de l’estesa de cablejat telefònic,
una reclamació urgent a les empreses
responsables i obrin expedien sancionador, inclús tramitació jurídica si fos
necessari per pressionar a les empreses subministradores. Doncs bé, a dia
d’avui, l’Ajuntament ni tan sols s’ha
pronunciat a l’exposició i sol·licitud
d’aquests ciutadans.
Difícil avançar i presumir de poble,
mentre els budells del progrés estiguin
a la vista de tothom. Altafulla no es pot
permetre aquesta decadència per als

seus habitants i turisme, menys encara davant de propers esdeveniments
internacionals. Per aquest motiu és important que el consistori no acotxi el
cap mirant al terra, i sigui conseqüent
demanant a les empreses concessionàries i responsables dels serveis, una
actuació i execució definitiva en compliment de la normativa vigent. “Comencem a fer les coses bé”.
Maria Lluïsa Díaz
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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
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La mainada va tornar a gaudir enguany d’una nova edició del Parc de Nadal al pavelló. / Foto:
Robert Vera

Josep Manchó i Àngel Altès van ser els guanyadors del 5è
Concurs de Pessebres. / Foto: A.J.

La 18a Fira de Nadal va comptar amb un nombrós públic i paradistes a la plaça de l’Església. /
Foto: Gemma Soldevila

Tres carrosses, una desena de patges reials i pastorets van formar la Cavalcada de Reis. / Foto: Albert Jansà

Més de 300 persones es van banyar a la platja d’Altafulla per rebre el nou any. / Foto: Albert
Jansà

La Violeta es va engalanar per rebre Ses Majestats els Reis d’Orient. / Foto: A.J.

El Patge Reial va recollir totes les cartes dels més petits per
Ses Majestats el passat 3 de gener. / Foto: R. V.

La Penya Ciclista estrena el 2017 amb uns 70 participants en la primera sortida. / Foto:
Ildefonso Cuesta

Per sorpresa de la ciutadania, el rei Baltasar va pronunciar el discurs al balcó en wòlof. / Foto:
A.J.

El CE Altafulla va presentar el desembre totes les seccions del futbol altafullenc. / Foto: Ruben Domínguez
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Unes 200 persones participen a la Cursa Popular d’Orientació

C

orredors d’arreu del territori català es van aplegar el passat 18
de desembre a Altafulla per participar en la Cursa Popular d’Orientació,
impulsada pel Club Montsant Orientació.
No era la primera vegada que el municipi acollia una competició d’aquestes
característiques, i més concretament, a
la Muntanya de Sant Antoni. Segons va
explicar un dels responsables de l’organització, Edu Vizcaya, “tot i tractar-se
d’un terreny complicat de travessar
amb esbarzers i vegetació baixa, els
participants van marxar molt satisfets”. Hi van prendre part un total de
180 persones. Segons Vizcaya, “la majoria de fora de la demarcació de Tarragona”, donada la seva coincidència amb
la celebració de la festa de la Federació

de Curses d’Orientació de Catalunya
(FCOC) i l’entrega de premis de la Copa
Tarragona i de la Copa Catalana 2016.
A diferència d’altres ocasions, el circuit es va iniciar des del mateix cim de
la Muntanya de Sant Antoni. En la modalitat C1 —de 5,4km amb 260m— les
tres primeres posicions van ser per Narcís Pou, David Tarrés, i Miquel Marimon;
en la modalitat C2 —de 3,4km amb
160m— per Josep Selga, Andreu Grau,
i Roger Virgili; en la modalitat C3 —de
2,5km amb 95m— per Teo Rovira, Judit
Ravell, i Eva Masip; i en la modalitat C4
—d’1,2km amb 40m— per Francesc Tribaldo, Jan Valldeperas, i Nil Rovira.
La jornada al municipi va comptar amb el suport de la Federació de
Curses d’Orientació de Catalunya i la

regidoria d’Esports de l’Ajuntament
d’Altafulla que encapçala l’edil Jaume

Sànchez. Va culminar amb un refrigeri
per als participants. •

L’altafullenca Sara Salom tanca un 2016 per emmarcar en salts d’obstacles

L’

altafullenca Sara Salom ha tancat una temporada per emmarcar amb un nou títol al seu palmarès.
Ha culminat l’any amb el Gran Premi
Villa de Madrid en la modalitat de salt
d’obstacles de dues estrelles amb el
seu cavall Clear Concert. Un resultat
pel qual s’ha mostrat molt satisfeta
i que l’ajuda a emprendre amb forces el nou any, que esdevindrà el
darrer en la categoria “Jove Amazo-

L’

na”, per a joves d’entre 18 i 21 anys.
Més enllà d’aquest Gran Premi Villa
de Madrid, aquest 2016 també ha
encapçalat el Top10 estatal en salt
d’obstacles, ha assolit un molt bon
resultat al Campionat d’Europa, i ha
participat en proves d’alt nivell arreu
del continent.
Actualment està instal·lada a Madrid per poder compaginar els seus
estudis a la Blume, amb els entre-

naments i les competicions. La seva
intenció és incorporar un nou cavall
per encarar amb més força la nova
temporada. No reprendrà la competició fins el proper mes de febrer. Sara
Salom va començar a muntar als set
anys, i als vuit, ja competia sota les
ordres del torrenc Robert Pons. Ell i
el Centre d’Hípica de Torredembarra
han estat fonamentals en el procés de
convertir-se en una esportista d’elit. •

Marta Camps s’imposa en els 10 km de la Mitja Marató i puja al podi
de la Cursa de Sant Silvestre

atleta
d’Altafulla,
Marta Camps, va tornar a imposar-se en els
10km de la Mitja Marató
de Tarragona. Era la tercera vegada que hi participava —l’any passat no
va poder competir-hi a
causa d’una lesió—, i en
totes les ocasions s’ha
endut el títol en la categoria Absoluta Femenina.
Enguany ho ha fet amb
una marca de 38 minuts i
43 segons. Al podi la van
acompanyar Alicia Bergada (00:38:49) i Eva Palma
(00:40:47).
D’altra banda, Camps
també va ser la segona
atleta en traspassar la línia de meta en categoria
absoluta femenina de la
Cursa de Sant Silvestre de
Tarragona amb un temps
de 23 minuts i 45 segons,
una rebaixa considerable
si es compara amb altres
edicions donat el seu bon
estat de forma actual. Per només 15 segons s’anticipava a l’altafullenca, la professional Gurutze Frades, amb un temps final de
23 minuts i 30 segons. I el tercer lloc, finalment va ser per Alicia

Es tanquen les inscripcions
de la Marxa dels Castells a
falta d’un mes per a la prova

E

Bergadà amb 24 minuts i 12 segons. La Sant Silvestre de Tarragona va comptar amb una àmplia representació altafullenca
amb gairebé una trentena d’Atletes d’Altafulla. •

xit de participació indiscutible.
A falta d’un mes per a la prova,
el passat 21 de desembre s’anunciava que les places per a la VI
Marxa dels Castells del Baix Gaià
estaven exhaurides. Les previsions
que feien els organitzadors de la
cita ja ho prevenien i el responsable de la prova, Guillermo Alonso,
aconsellava inscriure’s el més aviat
possible. Enguany, les inscripcions
s’han obert un mes més tard que
en la passada edició i s’ha hagut
de tancar vint dies abans. El límit
de places es tanca a les 500. Una
mostra més, segons Alonso, que
“és un producte molt atractiu,
amb gent que li agrada i repeteix
i que anima els seus companys
a participar-hi”. Alonso està convençut que tornarà a ser un èxit.
Tot i això, es conscient que existeix
“un factor incontrolable, l’atmosfèric”, però espera que el temps
acompanyi. Aquest any, la cita,
tindrà lloc el proper 29 de gener a
partir de les 8:30h des d’Altafulla i
recorrerà el Castellot, Ardenya, El
Catllar, Sant Simplici, i Tamarit, per
tornar de nou a Altafulla.•

Serveis
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977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

Guàrdia Civil

062
977 63 53 00
088

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

Emergències

112

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia Anna Arasa
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinES de Turisme
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

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

977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

Esplai de la Gent Gran
C. de Les Bruixes s/n

977 65 21 32

Biblioteca Municipal
Les Escoles s/n

977 65 11 76

Centre d’Estudis d’Altafulla
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

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

10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

10,45

Carrer de Santa Marta

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

11,10

Carrer de la Bassa

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

11,25

Eroski
TORNADA

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

977 65 20 60

13,05

Carrer de Santa Marta

13,15

Mirador dels Munts

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

13,25

Carrer dels Munts

Punt d’Informació Juvenil
Era de l’Esteve

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’
Placeta, 12

977 65 07 79

Piscina Municipal
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

Club Marítim

977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

Estació de Servei

977 65 22 54

Taxis (J. Gabarró)

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

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

Autocars Penedès

977 66 08 21

Horaris:

Informació RENFE

902 24 02 02

Protecció Civil

977 65 14 89

Farmàcia Susana Domingo
De dilluns a dissabte: De 9 a 13.30h, i de 16.30 a 20.30h
Diumenges: De 9 a 13.30h

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

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

655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

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

Protecció Civil
CÀRITAS PARROQUIAL

648 14 57 56
629 55 79 45

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

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)

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)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Autobusos
nocturns

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

Servei de transport per a la gent gran
ANADA

Transports
L2

Centre de Salut

977 65 10 85

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

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

