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ada Dimecres Sant, Altafulla recrea mitjançant una sèrie d’escenes teatralitzades pels veïns del poble, diversos episodis dels darrers moments de Jesucrist a la Terra.
El Camí de la Creu d’Altafulla és un Via Crucis Vivent amb
narració dramatitzada a partir d’un text dels Evangelis que
marca, especialment al nostre municipi, el tret de sortida a
les vacances de Setmana Santa. A partir d’aquí, comença un ampli programa d’activitats on dos dies més tard té
lloc la Processó del Sant Enterrament. Dos actes que, més
enllà del seu significat religiós, ultrapassen aquest sentit,
per donar-li un altre, de més tradicional i patrimonial de la
nostra cultura mediterrània que cal que conservem perquè
són atractius potents de cara al nostre visitant. Juntament
amb Dimarts de Pasqua, festa local, on una bona part
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del veïnat puja fins a l’Ermita de Sant Antoni per passar-hi
el dia i menjar-se la mona, són altres dels trets distintius
d’aquesta època de l’any al nostre poble.
I enguany, com no podia ser d’una altra manera, es fomenten altres iniciatives que atrauen els nostres visitants.
Per una banda, el Pleamar Vintage Market, el primer mercat Vintage de la Costa Daurada que, en aquesta edició,
s’amplia a dues jornades, el 15 i 16 d’abril, al Parc Voramar, sota la direcció de l’Associació Pleamar, i la regidoria
de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla. I a més, podrem
gaudir de les tapes bruixa “La Xoixeta” on un total de 20
restaurants de la nostra vila, ens prepararan del 13 al 30
d’abril autèntiques delícies gastronòmiques. Bona Setmana Santa! •

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.

Mobilitat

Plaça del Pou / núm. 172 / abril 2017

3

Canvis en els sentits de circulació a l’entorn de la plaça Martí Royo
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Ajuntament d’Altafulla durà a terme
a partir del 28 d’abril una modificació en els sentits de circulació
dels vehicles a l’entorn de la plaça Martí
Royo per tal d’afavorir el trànsit. D’aquesta manera, canviarà el sentit de circulació
del carrer Albert Boronat que, a partir
d’aquesta data, serà de pujada fins a
la confluència de la plaça Nova on els
vehicles es podran desviar tant cap a l’esquerra i a la dreta del carrer Barceloneta.
També canviarà el sentit de la marxa del
trànsit el carrer Comunidor en el tram que va
des de la rotonda del Castell fins al pàrquing
de l’Era de l’Hospital que passarà a ser de
baixada. Aquests canvis s’anunciaran a
partir del 24 d’abril, data en què la Brigada
Municipal i la Policia Local començaran conjuntament amb les tasques de nova senyalització i pintura del paviment, amb la finalitat
de facilitar i donar a conèixer les modificacions viàries a la ciutadania.
D’altra banda, des de la regidoria de Via
Pública, encapçalada per l’edil Marisa Méndez-Vigo, també s’ha anunciat que el carrer Martí d’Ardenya es tancarà a la circulació al trànsit al llarg de la Setmana
Santa, d’11 a 14h, des del 8 d’abril i fins
el dia 18. Més tard, a partir del Pont de
l’1 de Maig, la circulació quedarà restringida totalment al pas de vehicles de
les 11 a les 23h, els caps de setmana,
i cada dia, des de mitjans de juny fins
a mitjans de setembre. A partir de la nit,
s’obrirà al trànsit fins les 11 del matí. •
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L’aportació municipal a l’Escola d’Adults és del 80%

l nou model que ha de definir l’Escola Municipal d’Adults en els propers mesos va ser un dels punts
centrals del Ple d’Altafulla, celebrat el
passat 27 de març, arran de l’aprovació
de l’ordenança fiscal número 27 que en
regula la seva taxa. La modificació ve donada per la voluntat de l’equip de govern
de “redissenyar” el projecte de centre. La
intenció, segons el regidor d’Educació,
Xavier Rofas, és que es basi en els següents quatre pilars: formació per l’ocupació, adreçada a persones en situació
d’atur; formació contínua, per a treballadors en actiu; activitats d’intermediació
laboral, encarades a l’orientació i la inserció; i eficiència de l’actual catàleg d’accions formatives.
L’edil va avançar que en el proper
Consell d’Educació s’abordarà aquest
nou model, així com la incorporació de
la persona que gestionarà el centre, que
es preveu a finals d’any. La variació de
l’ordenança passa també per la recerca
de “l’equilibri pressupostari”. Segons va
explicar Xavier Rofas, l’aportació econòmica de l’Ajuntament supera el
80%, mentre que la dels usuaris de
l’escola no arriba al 20%. Una situació
que, segons paraules de l’edil, “genera
un gran desequilibri”.
Una altra qüestió que ha motivat la
modificació és “la competència inadequada amb altres escoles d’idio-

mes”. Rofas ha apuntat que “principalment es dóna en els nivells més avançats
i en els cursos especials, que pateixen un
increment més substancial”. Per la seva
banda, la regidora de l’EINA, a l’oposició,
Alba Muntadas va sol·licitar “el compromís de potenciar i fomentar els cursos
de català, de definir els criteris, i que tot
plegat passi pel consell abans de passar per ple”, mentre que el portaveu de
C’s, Alberto Moreno, va requerir que “es
presentin aquells aspectes bàsics que es
desconeixen i no s’expliquen”. El regidor
d’Educació va convidar a ambdues formacions a participar al Consell del proper
4 d’abril, on es presentarà l’esborrany del
projecte definitiu. Finalment, C’s hi va votar a favor, i l’EINA s’hi va abstenir a l’espera de conèixer més detalls.
Un altre dels punts que va generar
debat entre govern i oposició va ser la
moció presentada per l’EINA, referent
a la promoció d’una gestió sostenible
de la platja. La formació independentista no defensa el sistema actual ja que
considera que “no és sostenible ni econòmicament ni ecològicament”. Alba
Muntadas va recordar que el seu grup
va demanar “per activa i per passiva
un estudi mediambiental”, i va tornar
a reclamar la convocatòria del Consell
de Gestió, que, segons va afegir, “és
un dels requisits obligatoris per rebre la
Bandera Blava”.

Des del govern, l’alcalde, Fèlix Alonso, va apuntar que “cal buscar un equilibri perquè, ens agradi o no, el turisme
és una part essencial de l’economia del
poble”. En aquest sentit, va destacar que
“governar no vol dir fer allò que t’agrada,
sinó allò que sigui més positiu per la població”. A més, va apuntar que “no tenim
ni la competència ni els mitjans, i no podem aturar allò que no ens correspon a
nosaltres”. Tot i els moviments de sorra
que cada temporada s’han de dur a terme a la platja, el batlle va destacar que
“gràcies a l’ajuda del Ministeri d’Agricultura i del departament de Costes, tenim
una platja el suficientment digne com
perquè la gent hi torni cada any”.
Modifiquen l’ordenança
sobre recollida i tractament
de residus urbans
La sessió va servir també per aprovar
l’ordenança municipal sobre recollida i

tractament de residus urbans. El regidor
de Serveis, Micha Preuss, va destacar
que “les ordenances no han de ser estàtiques sinó dinàmiques”, i considera, per
tant, que “s’han d’adaptar a la realitat i
buscar la unificació de criteris”. Les modificacions fan referència a la formulació d’algunes de les instruccions; a
la variació en els trams de les sancions i a l’enduriment de les mateixes;
i a l’ús del servei de recollida porta a
porta de matèria orgànica en el cas
dels comerços “per evitar que els contenidors es col·lapsin de cara a l’estiu”.
El regidor de Serveis va reconèixer
la dificultat de detectar aquest tipus de
pràctiques incíviques, i va avançar que
“des del consistori estem en contacte amb l’Agència Catalana de Residus per tal que un especialista formi la Policia Local en aquest àmbit
perquè els agents puguin actuar amb
seguretat”. •

Breus
En marxa el procés de licitació del
projecte de remodelació DE LA VIOLETA
L’Ajuntament d’Altafulla ja ha publicat l’anunci de licitació del projecte de remodelació del Casal La Violeta.
L’oferta es va posar a l’abast de la ciutadania el passat
15 de març, i el termini de presentació de projectes
finalitza el 5 d’abril. Les empreses que vulguin optar a
l’execució de l’obra han de presentar la redacció d’un
projecte bàsic i executiu, d’un estudi de seguretat i salut, de direcció d’obra, i de direcció d’execució i coordinació de seguretat. El pressupost de licitació ascendeix a un total de 55.691,08 € amb IVA inclòs (21%). Els
licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta
el pressupost de licitació. Han d’indicar l’IVA a aplicar
mitjançant partida independent, i en cap cas s’admetran ofertes per sobre del pressupost de licitació. Per a
la realització del projecte, s’estableix un termini de cinc
setmanes, a comptar des del dia de signatura del contracte. La regidora d’Urbanisme, Marisa-Méndez-Vigo,
ha avançat que es tindran en compte aspectes tècnics
com ara la seguretat o la climatització de la instal·lació;

i en aspectes més estructurals, com ara la rehabilitació
del sostre i la redistribució d’espais. Els treballs es desenvoluparan a través del Pla d’Acció Municipal (PAM)
de la Diputació de Tarragona, i les obres començaran
al gener del 2018. La mesa de contractació es preveu
que es dugui a terme després de Setmana Santa.
La Brigada Municipal treballa en la
piscina per tenir-la a punt per l’estiu
L’Ajuntament d’Altafulla ha posat en marxa els preparatius per la imminent arribada de la temporada d’estiu
a la Piscina Municipal. La Brigada fa dies que treballa
en el manteniment de les instal·lacions. Uns treballs,
segons el regidor d’Activitat Física i Esport, Jaume
Sánchez, que se centren en el canvi de les rajoles malmeses, i en l’adequació de les voreres. Enguany, però,
la principal tasca passa per la substitució dels filtres
per la sal. Sánchez ha explicat que es tracta d’ “una
actuació que es fa de manera periòdica i que té una
durabilitat d’uns quinze anys”. Per tal de dur a terme
aquestes intervencions, s’ha hagut de buidar d’aigua

la piscina. Aquesta actuació se suma a les realitzades
en anys anteriors, com són la reforma dels vestidors
o la instal·lació d’un torn a l’entrada. La intenció és
mantenir les tarifes diàries i els abonaments respecte
la temporada anterior.
El carrer Via Augusta estarà formigonat
per Setmana Santa
Les obres del carrer Via Augusta estaran enllestides
a mitjans de maig. Ho ha assegurat la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, qui ha insistit que “els
treballs avancen a molt bon ritme i dins dels terminis
previstos”. A hores d’ara, els treballs s’estan realitzant de manera simultània a la zona de la Fassina i
Via Augusta. Méndez-Vigo ha assegurat que “per Setmana Santa ja estarà formigonat perquè la gent ja hi
pugui accedir”. Tan bon punt acabi, s’iniciarà la pavimentació. Un altre dels projectes de millora previstos
a la zona, el que fa referència a l’Oficina de Turisme
de la plaça dels Vents, es preveu que també estigui
enllestit pel mes de maig. •
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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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Visita institucional de la directora d’Ensenyament a Tarragona

L

a directora dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Tarragona, Sílvia
Rodes, va visitar el passat 7 de març
les escoles La Portalada i El Roquissar i
l’Institut d’Altafulla. La van acompanyar el
regidor d’Educació, Xavier Rofas; la regidora de Participació Ciutadana, Montse
Castellarnau, els responsables dels diferents centres educatius, i representants
d’Inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La
visita es va centrar en el treball conjunt pel
món local i copsar la realitat dels projectes i activitats que duen a terme els tres
centres educatius. De fet, la directora dels
Serveis Territorials a Tarragona va explicar
que una de les prioritats del departament
són els projectes educatius i els professors que els encapçalen.

En el cas concret d’Altafulla, va
subratllar la implicació de l’equip docent i l’entorn humà a l’hora de liderar
projectes educatius “molt potents”.
Ho va manifestar després de reunir-se
amb els respectius equips directius, que
li van donar a conèixer la metodologia
de treball, el professorat, els punts forts
dels seus centres i les dificultats amb què
es troben. El regidor d’Educació, Xavier Rofas, va aprofitar la visita de Rodes
per avançar-li detalls sobre el projecte de
construcció d’un gimnàs a l’escola La
Portalada, en què l’edil altafullenc va
assegurar que treballaran amb la voluntat d’arribar a un punt de trobada
entre ambdues administracions perquè sigui una realitat al 2018. / Foto:
Cristina Villamañán •

Jornades de portes obertes a les llars d’infants municipals

L

es llars d’infants municipals Francesc Blanch i Hort de Pau d’Altafulla
organitzen jornades de portes obertes
per als pares i mares que hagin de matricular els infants de cara al proper curs
escolar 2017-2018. En el cas de l’esco-

la bressol Francesc Blanch, que s’ubica al carrer Mainada, 2b, la jornada es
durà a terme el dimarts 25 d’abril a
les 18h. Les dades de contacte són el
portal web www.llardinfantsfrancescblanch.blogspot.com.es, el correu elec-

PTT Altafulla: un exemple de com
l’ensenyament és cosa de tots

A

quest és el quart any del PFI PTT
d’Auxiliar en Vivers i Jardins, un
programa de formació i inserció laboral
adreçat a joves entre 16 i 21 anys que
no han pogut treure’s l’ESO i que mitjançant aquest curs busquen tenir una
nova oportunitat per tornar al món estudiantil (cursant un cicle de grau mitjà), o bé per a joves que busquen tenir
una oportunitat en el món laboral amb
l’aprenentatge d’un ofici com és la jardineria. Aquests estudis funcionen gràcies al Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament d’Altafulla, que és qui en
el seu moment va creure que feia falta
donar una formació a aquests nois i
noies que per diversos motius no han
assolit l’ESO. La distribució del curs és
fa per trimestres. Al primer trimestre treballem els mòduls de formació general;
al segon trimestre ja ens aboquem al
món de la jardineria amb els mòduls de
formació professional; i acabem el curs
amb la Formació en Centres de Treball,
amb un total de 180 hores.

Durant els mòduls de formació
professional els alumnes del PFI PTT
d’Altafulla fem teoria i pràctica. Aprenem a fer manteniment de jardins,
plantació, sistemes de reg, noms
de plantes....i tot plegat ho posem
a la pràctica per diferents espais del
municipi com han estat el parc de la
Caputxeta, l’Escola d’Adults, l’Era
del Castell, l’Hort del Senyor, la finca
Canyadell o el riu Gaià. L’Alex Cuadrado, el Miguel Martínez, la Núria
Tort, l’Hèctor Hernández i el Joan Mª
Vidal són l’equip docent que, gràcies
a la seva implicació i esforç, aconsegueixen que les classes de jardineria
siguin una motivació extra per als
alumnes. La formació i la preocupació pels nostres joves implica a tota
la societat, i el PFI PTT d’Altafulla és
bon exemple de com l’ensenyament
és cosa de tots. •
Mario Visa Gabernet
Tutor del PFI PTT Altafulla

trònic llardinfantsfblanch@gmail.com, i
el telèfon 977656031.
Pel que fa a l’escola bressol Hort
de Pau, que se situa al carrer Cabana,
2, la jornada s’organitzarà el dimecres 26 d’abril a les 15:30h. En aquest

cas, l’oferta de places és de 8 a l’aula de
nadons; 18 a l’aula d’1 a 2 anys; i de 24,
a l’aula de 2 a 3 anys. Les dades de contacte són el portal web www.hortdepau.
com, el correu electrònic Hortdepau@
hotmail.com, i el telèfon 977652120. •
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sita. No cal marxar a l’Índia per fer-ho. A
Altafulla, per exemple, també hi ha maneres
de formar part del voluntariat i ajudar a les
persones que són més vulnerables, també,
dintre de la nostra societat.

“Tothom porta el
voluntariat al cor, amb
ganes d’ajudar als més
vulnerables i fer el bé”
Luis Lorenzo, veí d’Altafulla, va estudiar
medicina, i es va especialitzar en cirurgia
ortopèdica i traumatologia. Va treballar a l’hospital Joan XXIII de Tarragona
durant 30 anys i més tard, a la Clínica
Monegal. L’altafullenc ha compaginat
l’activitat professional en una consulta a
Tarragona, amb una tasca humanitària
en llocs com el Sàhara o l’Índia. És un
dels fundadors de l’Associació de Cirurgians Ortopèdics Voluntaris, i aficionat a
la fotografia i al teatre. De fet, participa
en el Grup de Teatre Social d’Altafulla.
Recentment ha publicat el llibre “Levanta
y anda en la Índia rural”, que es presentarà a Altafulla el 5 d’abril a les set de la
tarda a l’Era del Senyor.
Com va sorgir la idea de fer-se
voluntari?
Tenia una assignatura pendent amb l’ajuda
humanitària. En un moment de la meva vida
em vaig dir: “Estic perdent forces”, i als 58
anys vaig decidir implicar-m’hi. La idea va
sorgir l’agost de l’any 2002 a la platja d’Altafulla. Estava amb un grup d’amics, entre
el qual hi havia una amiga que acabava de
tornar de l’Índia i va explicar que estava
a la Fundació Vicens Ferrer, que acabava
d’inaugurar un hospital general, petit, rural, però que encara faltaven metges. Vaig
posar-m’hi en contacte, i així, també va començar la meva aventura.
Què el va portar a donar aquest pas?
La motivació. Tothom du el voluntariat al
cor, amb ganes d’ajudar als més desprotegits i fer el bé. A vegades, és difícil despertar aquest sentiment, perquè sempre ens
preguntem què podem fer, i no fem res.
Quan un diu que vol fer-se voluntari està
disposat a donar el que sigui als altres, ajudant a qui ho necessiti. Qualsevol persona
pot ajudar. Com? Doncs un dia et despertes
amb el convenciment que sigui de la forma
que sigui vols ajudar a qui més ho neces-

Quantes vegades ha anat a l’Índia?
Vaig començar a anar-hi al 2003 i acostumo
a fer-ho una vegada a l’any, normalment
pels mesos de novembre o desembre. Ara,
a finals de novembre, hi tornaré amb les
ganes de contribuir a què la gent d’allí visqui
amb unes condicions més bones.
Han canviat les necessitats al país des
que hi va anar per primera vegada?
La situació al 2003 no té res a veure amb
l’actualitat. El que ha creat la Fundació Vicens Ferrer a la zona rural índia és increïble.
Fa anys la gent em mirava estrany per tenir
telèfon mòbil, en canvi ara, si vas a un petit
poble perdut, veuràs com en té tothom.
Fixa’t com ha canviat en aquest aspecte.
I la vessant sanitària, també. Els hospitals
ja tenen pràcticament metges de totes les
especialitats. Traumatologia ha aconseguit
des de l’any 2013 tenir un traumatòleg indi,
objectiu pel qual havíem treballat des dels
nostres inicis.
Quant temps hi passen?
En els estatuts del nostre programa establim que no volem anar com a pirates, dit
amb bona fe. És a dir, anem, fem el que
podem, operem als infants que ens necessiten, i marxem. Però què passa amb aquells
petits operats? Cal un metge que pugui
fer-ne seguiment i control per si es produeix
alguna complicació. Tenim estipulat que almenys durant sis mesos, un de nosaltres ha
d’estar allà. Qui va primer, fa la seva tasca i
marxa, però el següent ha de romandre allí
vigilant la feina que s’ha fet abans, i a banda, seguir assistint a la resta de pacients.

“A l’Índia rural, els malalts
dels petits pobles van als
remeiers o a les bruixes”
Quina ha estat la seva feina en aquests
pobles?
Busques la forma de projectar i ajudar a
tota persona que ho necessita. A l’Índia hi
ha molta patologia que aquí no es veu. Per
exemple, les seqüeles de poliomielitis. A
l’Occident van desaparèixer entre els anys
1946 i 1947, però allí encara n’hi ha. També
existeixen les malalties congènites que són
intractables. Cal tenir en compte que a les
ciutats es viu d’una manera molt diferent a
l’Índia rural. Els malalts dels petits pobles
van als remeiers o a les bruixes. Ara tenen
l’opció d’anar a l’hospital de Batalapali, però
no tenen diners ni transport i poden passar
d’entre dos i tres dies a arribar-hi.

Com va sorgir l’Associació de
Cirurgians Ortopèdics Voluntaris?
Un grup de cirurgians ortopèdics espanyols
vam anar diverses vegades a l’Índia com a
voluntaris i, al final, vam decidir crear l’Associació de Cirurgians Ortopèdics Voluntaris,
de la qual vam redactar els estatuts el 2007.
Gràcies a això, el públic s’informa, a través
del portal web que tenim (www.acov.org),
i poden veure què fem amb tota mena de
detall i, d’altra banda, també és un aparador
perquè qualsevol traumatòleg que vulgui fer
cooperació s’informi com donar el primer
pas. D’aquesta manera, ja té un punt de
referència. Poden contactar amb nosaltres,
documentar-se i d’aquesta manera els facilitem els tràmits perquè la incertesa i l’ansietat de marxar a un país desconegut disminueixi. Tot i això, segueixen produint-se
situacions límit en la cooperació internacional, com els casos de conflictes bèl·lics, on
se segueix tenint por perquè mai saps que
et trobaràs.

“És una dosi de moral que
arriba en allò més profund
de la ment i de la medul·la,
perquè el cos també ho nota”
Com se sent després de l’acció
humanitària que ha realitzat?
Vas allà a cooperar, treballar i a formar part
del voluntariat amb la idea d’ajudar a les
persones més vulnerables del país, com
són els més pobres i especialment els infants. Tots aquells que necessiten tractament mèdic i no tenen la possibilitat a causa
de les condicions humanes en què es troben. Però te’n dones compte que al final
són ells qui t’ajuden, és així de real. No es
pot comparar el què es dóna, amb el què
reps. Et transmeten el seu més sincer agraïment, no amb paraules però sí amb la mirada i la gestualitat. És una sensació pletòrica.
És una dosi de moral que arriba en allò més
profund de la ment i de la medul·la, perquè
el cos també ho nota.
Com ha viscut l’experiència d’escriure
un llibre?
Aquest llibre m’ha costat molt fer-lo. Em
despullo mostrant les meves pors i dificultats quan vaig arribar per primera vegada
al voluntariat, tot i que al final t’ho acabes
passant bé. Tots els beneficis de la venda
del llibre es destinaran a la Fundació Vicens
Ferrer i, per aquest motiu, espero que hi
hagi molta assistència a la presentació del
5 d’abril a l’Era del Senyor, a les set de la
tarda.

Cristina Villamañán

Acció social
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Els nostres gats de carrer...

n els darreres mesos s’ha treballat
de cara a enllestir el conveni que
en breu signarà l’Ajuntament d’Altafulla amb APGAT, una associació d’Altafulla nascuda amb la finalitat de gestionar els gats de carrer del nostre municipi.
També existeix una altra associació que
és Hopeland, que dóna suport operatiu a APGAT. Aquest projecte s’ha tirat
endavant degut a què molts particulars
convilatans d’Altafulla han manifestat en
reiterades ocasions que calia afrontar el
problema de la gestió de les colònies de
gats de carrer.
Per harmonitzar la convivència i evitar conflictes entre els gats de carrer i
l’entorn veïnal, s’aplicarà el model CER
(captura, esterilització i retorn) sobre les
colònies naturals. Consisteix en atrapar
els gats, portar-los a una clínica veterinària per ser esterilitzats i marcar-los
l’orella per tal de ser identificats sobre el
terreny un cop retornats. L’esterilització
soluciona molts problemes conductuals
derivats del zel: desapareixen els marcatges, les baralles i els miols de reclam.

D’aquesta manera, s’aconsegueix una
bona acceptació per part de tota la ciutadania. Amb el conveni se subvencionarà, per part del consistori, una part de
les activitats en l’àmbit de l’esterilització
i la desparasitació. Pretenem a mig termini actuar sobre la població felina i les
colònies de carrer amb la intenció de tenir la població controlada i en les millors
condicions possibles.
La pròpia associació, a través dels
seus membres, serà l’encarregada de
mantenir les tremuges (“tolves”) alimentàries de menjar sec —pinso—, pròximes
a les ubicacions de les colònies, evitant
la iniciativa inadequada i sancionadora
de particulars oferint aliment orgànic, indesitjable a la via pública, per diferents
punts del municipi. Al llarg dels propers
mesos, els responsables de l’associació
aniran fent xerrades de conscienciació
sobre la tinença responsable d’animals,
a les quals us convidem a participar-hi
activament. •
Regidories de Salut i Medi Ambient
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Programa de Voluntariat per la Llengua

D

es de la regidoria d’Educació, que encapçala l’edil Xavier Rofas, es posarà
en marxa a partir dels mesos d’abril i maig un programa de Voluntariat per la
llengua. Es tracta d’un programa de foment de l’ús social del català. Des de l’any
2003, a partir de l’èxit i la força d’aquesta experiència, amb l’impuls de la Generalitat de Catalunya, el programa es va fent extensiu a diferents punts del territori.
Quin objectiu té?
L’objectiu general del programa Voluntariat per la llengua és facilitar a les persones que tenen coneixements bàsics de català la pràctica d’aquesta llengua
en contextos reals de forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la.
A més, es vol promoure entre el col·lectiu catalanoparlant la idea que no cal
canviar de llengua per acollir millor les persones que arriben a casa nostra.
Qui pot ser voluntari?
Totes les persones majors d’edat que parlin català habitualment i que puguin
comprometre’s a dedicar 10 hores, una hora per setmana, a conversar en català amb la persona assignada.
Qui pot ser aprenent?
Totes les persones majors d’edat que parlen mínimament en català, tot i que
sigui amb dificultats, i que volen guanyar fluïdesa per poder usar aquesta llengua en les seves activitats quotidianes, laborals o de relació social. En breu,
es farà una divulgació específica d’aquests programa. •

En marxa les feines contra la plaga de la processionària del pi

E

l mosquit tigre no és l’únic maldecap per la ciutadania amb l’arribada
del bon temps. La plaga de la processionària del pi, popularment coneguda
com a eruga, també esdevé un problema a Altafulla, sobretot amb l’arribada
de la primavera. Una problemàtica sobre la qual la regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament fa dies que treballa per

fer-hi front. Tot i tractar-se d’actuacions
periòdiques que es realitzen de forma
preventiva, l’edil responsable, Montse Castellarnau, ha explicat que ja ha
comunicat a l’empresa encarregada de
fer-ne el seguiment el problema que
existeix en alguns punts concrets del
municipi, com és el cas del parc de Voramar. És la mateixa companyia fitosa-

nitària que s’encarrega del tractament
de l’escarabat morrut la que realitzarà
les tasques de fumigació per tal d’evitar-ne l’expansió.
L’Ajuntament també té previst iniciar al maig les tasques preventives
entorn de l’arribada del mosquit tigre. Donades les elevades temperatures, però, Castellarnau no descarta

que la campanya s’hagi d’avançar a
l’abril. La regidora ja s’ha reunit amb
la companyia que gestiona el servei,
l’empresa Blau i Verd. Totes elles esdevenen campanyes de caràcter periòdic a les quals se’ls ha dedicat molta
atenció al llarg dels darrers anys, i que
a dia d’avui ja estan donant els seus
resultats. •
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Una feina avalada per una bona gestió política i econòmica
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

Aquests dies hem conegut diverses
noticies que ens fan estar satisfets
de la tasca realitzada i que amb el
temps va donant els fruits i la raó. El
més destacable és que, de nou, podem estar orgullosos de tenir un ajuntament sanejat i
amb un romanent de 2.612.565 €, el que ens permet
tenir un coixí pel 2017 i sobretot al 2018, per poder fer
una sèrie d’inversions programades i que reforçaran la
imatge de poble modern que manté el seu equilibri, que
no genera més despesa fixe i que dona valor afegit a la
vida quotidiana de la població. Ser útils. La Violeta, la
biblioteca, l’arxiu, la bassa de laminació per minimitzar

les riuades, la millora dels parcs públics i el gimnàs de
La Portalada estan més a prop.
També la ciutadania ha pogut comprovar que les
feines fetes per el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient
han donat com a resultat el que tinguem de nou sorra a
la platja desprès dels temporals i el compromís d’ajuda
per part de la direcció de costes de l’estat. L’èxit del
Barnasants amb una Marina Rosell que ens va recordar
la seva estima per Moustaki i Altafulla. L’anunci del Govern de l’Estat pel seu compromís econòmic amb els
Jocs Mediterranis i la triatló que, a l’espera dels pressupostos generals de l’estat, tenen previst una nova
aportació de 12 milions i mig d’euros incloent exemp-

cions fiscals per invertir en els Jocs com Esdeveniment
d’Excepcional Interès Públic. Finalment, per primer any
des del 2008, l’empresa mixta d’aigües no té pèrdues
i així es farà la instal·lació de tele comptadors i també
hi haurà una sèrie de clàusules que milloren les ajudes
socials.
És cert que també ara tenim reptes importants, com
el nou contracte de recollida de la brossa que licita pel
gener del 2018 el Consell Comarcal per millorar el servei de recollida i de neteja viaria. Un esforç econòmic
molt important que precisa de la col·laboració ciutadana i d’una bona gestió. Estem tranquils, la feina ens
avala per poder ser optimistes. •

Reivindiquem l’espai actual de la Biblioteca
Alba Muntadas Olivé # Esquerra Independentista d’Altafulla - EINA

Un any més la nostra platja s’ha omplert de camions que traslladen sorra
des Tamarit fins a Altafulla, amb la intenció de “regenerar” la platja malmesa
els temporals d’hivern. Però, amb o
sense temporals, aquesta sorra tornarà al lloc d’on l’han treta, a Tamarit, ja que així funcionen
els corrents marins a la nostra costa. Un cop més doncs,
tornem a llençar diners públics al mar. Des de l’EINA creiem que una altra gestió econòmica i ecològicament sostenible és possible i, per això, al darrer ple vam presentar
una moció demanant que se celebrés una reunió del Comitè de gestió de la platja per a debatre com hauria de

ser la gestió de la nostra platja. La moció va ser rebutjada
pel govern, suposadament ecologista, d’AA, tot i que la
celebració de la reunió és requisit indispensable per a
optar al distintiu de Bandera Blava. Així doncs, es tornà a
constatar que aquest govern es nega a debatre i a treballar conjuntament amb l’oposició i la ciutadania per a arribar a un consens.
En la mateixa línia, el govern, que creu tenir la raó
absoluta sobre tot, segueix negant-se a debatre sobre on hauria d’ubicar-se la Biblioteca Municipal. Quan
se’ls pregunta (ja sigui el nostre grup municipal o els
ciutadans en audiència pública), en el millor dels casos,
donen llargues dient que ja convocaran un consell de

Cultura quan puguin i, en el pitjor, declaren que la decisió és política i ja està presa. Les decisions que afecten
tothom, no les hauríem de prendre entre tots? La regidora de Participació Ciutadana deu estar molt enfeinada fent d’alcaldessa quan l’alcalde és a Madrid fent de
diputat, perquè la participació en el nostre poble “brilla
per la seva absència”. Per això l’EINA hem organitzat
un acte per a defensar l’espai actual de la biblioteca i
que el govern reconsideri la seva posició: us convidem
el proper 22 d’abril a les 12.00 a una festa de Sant Jordi
reivindicativa al Pati de les Escoles Teresa Manero, davant la biblioteca. Us hi esperem! Com més serem, més
pressió farem! •

FÒRUM
Biblioteca Martí Magriñà = Escoles Teresa Manero senceres!
DAquestes paraules escrites continuen
les publicades el mes passat, signades per Rafel Cabré i Pau Padrés, on
entre d’altres propostes constructives
sobre la Biblioteca, totes elles avalades
per 450 signatures, remarcava “ampliar l’espai (mantenint la ubicació actual) i l’horari”. Efectivament, mantenir la
ubicació de la Biblioteca Martí Magriña
a les escoles Teresa Manero tot ampliant-la a la que fou l’aula dels nens.
Adoptar aquesta solució “al centre del
poble i entre les dues escoles públiques” efectivament és bona; i l’única

adient. Justa i necessària... Però en
un decisió arbitrària, l’actual equip de
Govern —amb una regidora que no
és la de Cultura al davant— s’entesta
a traslladar la nostra Biblioteca Municipal Martí Magriñà al costat dels baixos
del local de l’Empresa Mixta d’Aigües.
En un indret sorollós, al costat de la via
del tren! En un indret desavinent, aïllat!
I el que és pitjor, obligant a canviar els
hàbits / drets adquirits dels altafullencs
usuaris de la Biblioteca. Sí, drets adquirits, per costum, consuetudinaris.
Li vaig plantejar a la regidora, que

no és de Cultura, la solució sortida de
la persona més implicada en la Biblioteca, traslladar el Centre d’Estudis als
baixos; i ampliar-la a la ja referida antiga
aula dels nens de les Teresa Manero.
La seva resposta sempre em quedarà
gravada a la memòria. “Jo no li dono
al Centre d’Estudis 200 m2”. La meva
rèplica: “Doncs hi posem un “biombo”
per separar Centre d’Estudis, de l’Arxiu
Municipal”. M’ha arribat a orelles que
això de traslladar el Centre d’Estudis,
que s’hostatja en un espai també insuficient, és com un tabú per a l’actual

Alcalde –de fet congressista a Madrid:
“Costa molt traslladar una entitat de local”. S’ha escaigut l’entrevista sol·licitada a l’equip de Govern, que ens feien
avinent Rafel Cabré i Pau Padrés? Una
negociació entre ells, la junta del Centre
d’Estudis i la regidora de Cultura, Montse Castellarnau, penso que arribaria a la
solució que salta a la vista: Biblioteca =
Teresa Manero sencera.

caixa). Per tant, les pensions estan més
assegurades a una Catalunya independent que a l’Espanya actual.
També val la pena observar que la
inversió de les empreses multinacionals
a Catalunya, continua pujant a pesar
dels mals averanys que pronostica el
Govern d’Espanya. Si les empreses tinguessin dubtes del nostre futur, o no ho
veiessin clar, no invertirien ni un euro. I
no es així. D’altra banda, si el nivell de
cotització es més alt i en positiu, això

possibilita que les pensions siguin més
altes. Més diners a la bossa suposa que
sense que es buidi, es pot assegurar
una pensió més elevada a cada un dels
pensionistes. Els que hi entenen parlen
d’un increment d’aproximadament un
10 %. És per això que cal tenir confiança en el nostre futur.

Fonxo Blanch

Les nostres pensions, estan garantides?
Una bona part dels pensionistes de Catalunya temen per les seves pensions
en un futur Estat Català. Es lògic, tots
tenim por a allò desconegut. Però, per
què hem de patir, o no per les nostres
pensions de jubilació? En primer lloc, cal
tenir en compte que les pensions tenen
com a base de càlcul la teva cotització
durant la vida laboral. Els diners que avui
cobrem els jubilats provenen de les cotitzacions dels que estan treballant, per
tant, quant més ciutadans cotitzin, més

garantides estan les pensions. A Catalunya el nivell de cotització es més alt
que en el conjunt de l’Estat espanyol.
Ens els darrers deu anys, l’aportació
de Catalunya a la bossa comuna de les
pensions de l’Estat és positiva. Aquest
període inclou tota la crisi. Cal aclarir que
d’aquests deu anys n’hi ha hagut una
d’aportació en negatiu. El conjunt, en total, repeteixo és positiu. En el conjunt de
l’Estat, com tothom sap, l’aportació és
negativa (cada cop està més buida la

Pere Piquéí
Coordinador ANC Altafulla

Via pública
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Amplien el Parc Infantil de les Entitats
de la plaça Martí Royo
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L’Ajuntament inicia els tràmits per esdevenir
“Vila Florida”

L’

L’

Ajuntament d’Altafulla ha ampliat
el Parc Infantil de les Entitats, que
se situa a la plaça Martí Royo, amb un
espai de 75 m² més, on han instal·lat
un rocòdrom amb figura d’elefant, un
balancí de molles per a un màxim de
vuit infants i un llit elàstic individual, tot
disposat sobre un terra de plaques de
cautxú. Fa un any es va dotar la plaça
Martí Royo d’aquest parc infantil per tal
de donar-hi vida i posar-hi elements per
a la canalla.
Amb aquesta premissa van crear un

espai de 130 m² amb un multijoc de tres
torres, dos tobogans, elements d’escalada i un gronxador doble. A més, ho van
il·lustrar amb dibuixos de Pilarín Bayés
sobre entitats d’Altafulla com els gegants, diables, bastoners i els castellers.
La regidora de Cultura i Festes, Montse
Castellarnau, va xifrar en uns 8.000 euros la inversió d’aquesta ampliació, i no
descarta en un futur que se’n facin més
per tal de mantenir i adequar el conjunt
de parcs infantils que té el municipi. /
Foto: Albert Jansà. •

Ajuntament d’Altafulla ha iniciat
els tràmits per rebre el reconeixement de “Vila Florida”. Es tracta
d’un guardó que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental
de Catalunya (CHOC) en la línia de
transformació de racons, pobles i
ciutats de Catalunya a través de la
planta amb flor. I és que per a Viles
Florides, l’ornamentació va més enllà
de propiciar espais agradables i té
en compte valors com la protecció
dels espais verds, la millora de la
qualitat de vida dels veïns, l’estat
i conservació del mobiliari urbà,
la presència de parcs infantils, la
conscienciació social envers les
polítiques de sostenibilitat mediambiental o el desenvolupament
de les economies locals a través
de l’atractiu dels jardins i parcs urbans. Uns compromisos, “per la majoria dels quals”, segons la regidora
de Medi Ambient, Montse Castellarnau, “treballem des del consistori
amb la voluntat de millorar el municipi, tant a nivell natural com paisatgístic”. Castellarnau, a més, reconeix
que “des de la Confederació ens han
posat les coses fàcils”.

El consistori ja s’ha reunit amb
els responsables de la iniciativa i ha
iniciat els tràmits per adherir-s’hi. La
previsió és que entre els mesos de
maig i juny el comitè tècnic visiti el
municipi per fer-ne la valoració pertinent. Per la regidora, “més enllà del
que pot significar el guardó, cal destacar l’assessorament i els consells
d’experts, que sempre són benvinguts”, ja que “el reconeixement ‘Viles Florides’ vol mostrar i posar en
valor la riquesa natural i paisatgística
del territori” mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes
d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que,
tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. •
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Vida social
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La millor Diada d’Inici dels Castellers d’Altafulla descarregant els castells de set més matiners
com el 4d7 de la imatge. / Foto: Ildefonso Cuesta

Les farmàcies d’Altafulla, Susana Domingo i Altafulla Mar, es van adherir un any més a la Campanya de Medicaments solidaris, impulsada per l’ONG Banc Farmacèutic. / Foto: S.D.

Els usuaris i col·laboradors del programa Bon dia de l’Ajuntament van organitzar com és tradicional el berenar de la gent gran de Primavera. / Foto: Mar Riambau

Unes 140 persones van gaudir de la calçotada anual d’ATECA on va destacar el bon ambient i
des d’on s’espera una bona Setmana Santa. / Foto: E.V.
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El CB Altafulla va organitzar un entrenament amb mares de joves esportistes per celebrar el Dia
de la Dona. / Foto: Altafulla Bloc
El concert de “Marina Rossell canta Moustaqui” posa la cirereta final al Barnasants a Altafulla. /
Foto: Jean Segovia

La parella del Roquissar, formada per Zoe Iglesias i Miquel Tribaldo, va aconseguir la setena
posició a la Gran Final del VIII Campionat d’Scrabble Escolar en Català dels Països Catalans,
celebrada al Prat de Llobregat. / Foto: Club Scrabble Altafulla

La Diada de l’Arbre va comptar un any més amb la Penya Ciclista d’Altafulla que, juntament
amb La Sínia, van plantar diferents espècies al carrer Alcalde Pijuan. / Foto: Gemma Soldevila

El bon temps i el bon ambient van acompanyar la 36a Festa de l’Olla d’Altafulla on es van repartir mig miler de racions d’aquest plat. / Foto: Altafulla Bloc
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Espectacle en majúscules de la
Copa Catalana de Trial

L

a segona prova de la Copa Catalana de Trial 2017 va fer aturada el
passat 2 d’abril a l’entorn de l’Era
del Castell. Més de 160 esportistes hi
van prendre part, distribuïts en un total
de tretze categories diferents. Ion Areitio
es va imposar a la classe Elit Masculí, per
davant del diverses vegades campió del
món Benito Ros. En categoria femenina,
la vencedora va ser Alba Hidalgo, favorita al títol i que ja va guanyar la primera
prova celebrada a Barcelona.
El regidor d’Esports d’Altafulla, Jaume
Sànchez, va valorar l’alt nivell dels pilots,
i que va comptar amb la presència d’alguns dels millors pilots del panorama
internacional com són el pilot navarrès
Benito Ros, el campió del món júnior 20,
el viladrauenc Eloi Palau, o Joacim Nymann i Nadine Kåmark, que encapçalaven
l’esquadra de l’equip nacional de Suècia

E

que també hi va participar. És la primera
vegada que Altafulla acull una competició
d’aquestes característiques i on la majoria
de pilots participants han qualificat d’“excel·lent” l’organització, a càrrec del Club
Bike Trial Costa Daurada Torredembarra
i l’Ajuntament d’Altafulla. / Foto: Rubén
Domínguez. •

La Cursa 1r de Maig celebra enguany el 10è aniversari

L

a Cursa 1r de Maig compleix
aquest 2017 el seu 10è aniversari, i
els Atletes d’Altafulla no volen passar
per alt cap detall d’una edició que s’ha
de convertir en la més lluïda. Una fita
“complicada”, segons l’organització,
donat l’èxit obtingut en aquestes passades edicions, i la bona resposta per
part del públic. El col·lectiu d’atletes
ha explicat que “al 2008 no esperàvem una trajectòria tan brillant”. I ara,
la seva intenció és que totes aquelles
persones que hi han pres part al llarg
de les edicions la tornin a gaudir. I és
que per als Atletes d’Altafulla “és un
regal pel poble”, del qual encara no
s’ha donat cap pista, tot i que ja han
avançat que l’edició d’enguany arriba “carregada de sorpreses”.
La prova tornarà a oferir la categoria Open de 5 km i les curses
infantils. En el cas de la modalitat

absoluta, les inscripcions es limiten als 400 participants. L’organització ha assegurat que esperen
moure’s de nou per aquesta xifra, i ha
destacat el fet que la cita coincideixi
en dilluns, ja que “afavorirà l’afluència de corredors”. Les inscripcions
per participar-hi poden fer-se efectives a través del portal web http://
athleticevents.net. El preu és de 10 €
per persona fins el 23 d’abril; de 12 €
del 24 al 30 d’abril; i de 15 € el mateix
dia de la prova. / Foto: Arxiu. •

La FETRI visita Altafulla per encarar “una nova prova test pels Jocs”

l responsable de competicions de
la Federació Espanyola de Triatló,
Jorge García, ha visitat de nou Altafulla.
S’ha trobat amb els responsables de la
prova de triatló al municipi amb la voluntat d’acabar de perfilar els preparatius de la Copa del Món de Paratriatló
i la Copa d’Europa en Elit del proper 2
de juliol. Segons ha explicat el director
de la prova, Guillermo Alonso, “un cop
definit el desenvolupament, es posarà
en marxa l’operatiu perquè tot funcioni
a la perfecció en el que esdevindrà una
nova prova test de cara als Jocs Me-

diterranis”. A més, l’equip coordinador
de la prova de triatló de Tarragona 2018
s’ha tornat a reunir “amb dos objectius
fonamentals”, segons el director. D’una
banda “per començar a preparar la cita
del 2 de juliol”, i de l’altra, “per donar
a conèixer als diferents integrants
l’agent dinamitzadora, Maria Jesús
Ortega”. Una incorporació que esdevé
una col·laboració subvencionada per la
Diputació de Tarragona i el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya en el marc del
programa de projectes innovadors i experimentals. •

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 ALTAFULLA MAR
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 de transport per a la gent gran

977 65 10 85

ANADA

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

10,45

Carrer de Santa Marta

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

11,00

Carrer de les Esplanes

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,10

Carrer de la Bassa

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

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

977 65 21 32

11,25

Eroski

Biblioteca Municipal
Les Escoles s/n

977 65 11 76

Centre d’Estudis d’Altafulla
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT

TORNADA
Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

977 65 06 90
648 54 62 72

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

13,05

Carrer de Santa Marta

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

977 65 20 60

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
977 65 02 63

Parròquia S. Martí

977 65 01 58

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

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

Període temporada baixa
(del 28 d’octubre a l’1 de maig)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

Horaris:

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Farmàcia Susana Domingo

Protecció Civil

977 65 14 89

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

Farmàcia Altafulla Mar

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

655 48 61 15

De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

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

A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra

629 55 79 45

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:07

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

977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

CÀRITAS PARROQUIAL

Pere
Martell
7:37
8:21
8:50
9:28

AUTOCARS

Taxis (J. Gabarró)

648 14 57 56

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

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

Estació de Servei

Protecció Civil

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

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

12,25

Club Marítim

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

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

Autobusos
nocturns

L2
Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle,
Beneficència, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada,
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas
Rabassa, El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet,
Esquirol, Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit i Ferran

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

• 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

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

v

Serveis Municipals

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

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

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA / HORT DE LA SÍNIA (Tamarit) Dades del mes de MARÇ
Temperatura màxima

24,5 °C

dia 6

Mitjana mensual temp. màx.

18,2 °C

Temperatura mínima

3 °C

dies 4 i 17

Mitjana mensual temp. mín.

5,5 °C

Jo se p Mu n tad e s i Jo se p Maria Au le s

Pluja màxima

55 mm

dia 24

Total pluja recollida

74,1 mm

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó

