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esembre, baixada de les temperatures, hivern... I ens espera
un Nadal amb glaçades en molts sentits, per acabar donant
la benvinguda a un nou any que, molt possiblement, entoni les
primeres notes en la mateixa sintonia que el que deixarem enrere. Aquest cop, vulguem o no, seran unes setmanes d’ambient
enrarit; estrany tant a casa, Altafulla, com a gairebé tot arreu.
Perquè diuen del Nadal que són uns dies de bones paraules, comprensió i relacions amables, però ni en política municipal ni en política general es compleix aquesta màxima. Perquè
diuen del Nadal que són uns dies per compartir amb la família
i els amics, i malauradament no serà així a totes les llars catalanes. Perquè diuen del Nadal que són uns dies per sortir quan
es fa fosc i que la canalla gaudeixi de la il·luminació de carrers,
places i espais públics, que pot ser de tots colors menys groga.
Perquè diuen del Nadal que són uns dies per penjar adorns on
sigui, i la tònica és de propaganda electoral.
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VIII Cros del Roquissar
Anna Ortiz, campiona de pàdel

Per sort hi ha coses que no canvien mai per Nadal; quan
des de peu de carrer s’hi posa esforç, il·lusió i esperit solidari.
Hem tornat a tenir un ‘Gran Recapte’ del Banc dels Aliments
més que satisfactori per ajudar a les famílies amb menys recursos de la nostra vila. El poble sencer s’aboca novament a
‘La Marató’ de TV3 per recollir fons per a la investigació de les
malalties infeccioses. Moltes associacions no paren de rebre
joguines perquè cap infant es quedi sense regal el dia de Reis.
I de ben segur que, des d’aquest peu de carrer, aquest Nadal
seran uns dies en què moltes persones donaran més del que
poden donar o esperen rebre.
Com diu una ‘Cançó de Nadal per a ningú’: Sé que en un
lloc lluny potser algú hi haurà que avui no obri la botella de xampany. (...) Però serà tan estranya gent que amb la torxa cremi el
vent per donar la llum entre tot el fum. •

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

Turisme
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Les visites guiades a la Vila Closa reben 8.000 visitants pel que va d’any

L

a regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla ha fet públiques les
xifres de visitants que participen a
les visites guiades a la Vila Closa d’Altafulla. Xifres “molt positives” que, tal
com explica el regidor de Turisme, Jaume Sànchez, demostren la “bona salut”
d’aquesta acció turística que es du a
terme des de l’Oficina de Turisme, sota
l’organització de la tècnica, Núria Barba, i les dues guies del municipi, Dolors
Guinjoan i Joana Badia.
Pel que va d’any han estat més de
8.000 persones les que han realitzat les
visites guiades, especialment durant la
temporada estival. En aquest sentit, durant els mesos d’estiu hi han participat
un total de 6.700 persones, entre les
quals destaquen les 2.813 de l’agost i
les 2.215 del juliol. Aquestes xifres encara no són definitives, tenint en compte
que queda per comptar els dos mesos
de novembre i desembre d’aquest 2017.
Per procedència, el 50% dels visitants
provenen d’arreu de Catalunya; un 25%
ho fan des de qualsevol punt de l’Estat
espanyol, i el 25% restant són francesos,
i en segon lloc, del Regne Unit.
En aquesta línia, des de l’Oficina de
Turisme d’Altafulla s’ha organitzat aquest
mes de novembre una visita guiada a

Restauradors col·laboradors amb les visites guiades. / Foto: A. J.

la Vila Closa ben especial. I és que els
convidats van ser els restauradors i restauradores del municipi que col·laboren
amb una copa de cava i un petit refrigeri
al final del recorregut de les visites per a
tots els participants.

Totes aquelles persones interessades
en descobrir els secrets que amaga cada
racó de la Vila Closa d’Altafulla aquest hivern, poden fer-ho l’últim dissabte de mes
a les 11 del matí, sempre i quan hi hagi
una participació mínima de 10 persones.

Cal fer reserva prèvia a l’Oficina de
Turisme de la plaça del Pou, o bé trucant
al telèfon 977 65 14 26. El preu de la
visita és de 4 euros; per als menors de
12 anys és gratuït, i per als menors de 18
anys s’aplica un 50% de descompte. •
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Trenquem totes el silenci!

U

na vuitantena de persones van
aplegar-se a la plaça del Pou d’Altafulla el passat 24 de novembre
a la tarda per commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones. L’Ajuntament va decidir avançar un dia la jornada reivindicativa
del 25 de novembre per tal de garantir-ne
una major afluència de vilatans, i així va
ser, perquè enguany ha esdevingut una
de les edicions més participatives. En
aquest sentit, la regidora de Polítiques
de Gènere, Marisa Méndez-Vigo, va destacar l’elevada afluència de gent, “cada
vegada més sensibilitzada”, i va denunciar que “hi ha moltes maneres d’exercir la
violència sobre les dones”.
L’acte institucional va consistir en
una performance a càrrec de l’ONG local Mans per l’Acció Solidària i el grup de

teatre +Aprop, i en la lectura del manifest
contra la violència de gènere, en què van
participar-hi una quinzena de persones.
De fet, des de l’ONG altafullenca, que
va col·laborar en els actes per sisè any
consecutiu, la seva responsable, Danina
Martínez, va mostrar-se satisfeta per l’interès del públic en l’espectacle que havia
dissenyat amb la voluntat de “ser un mirall de la societat actual i generar impacte
i emocions en els assistents”.
Més enllà dels actes del dia principal,
l’àrea de Polítiques de Gènere d’Altafulla ha organitzat durant tot el mes de
novembre diverses activitats entorn a la
igualtat entre homes i dones. La veïna
Montserrat Sanmartí, coautora del llibre
‘Catalanes del IX al XIX’, ha presentat
la publicació al Centre d’Entitats; a la
sala de plens del consistori ha tingut lloc

Fotografia de família dels participants a l’acte. / Foto: E. V.

xerrada ‘Eines per una comunicació no
sexista’, de la mà de Maria Zafra; el politòleg Xavier Cela Beltran, membre de la
Cooperativa Candela, ha ofert el col·loqui per a famílies ‘Ni prínceps blaus ni
princeses promeses’; i fins a finals de
mes s’ha pogut visitar l’exposició ‘La representació dels cossos de les dones’,

impulsada per l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, al
vestíbul de l’ajuntament. Tot plegat amb
la voluntat que l’agenda de la regidoria
de Polítiques de Gènere vagi més enllà
de la commemoració del 25 de novembre i la reivindicació s’ampliï durant tot
l’any. •

Ja s’han instruït sis atestats per denúncies de violència de gènere aquest 2017 a Altafulla

L

a Policia Local d’Altafulla ja ha instruït sis atestats
per denúncies de violència de gènere, maltractaments o denúncies dins de l’àmbit familiar o domèstic
al llarg d’aquest 2017. Una xifra a la qual cal sumar-hi
una desena d’actuacions, en aquest cas amb informes
sense denúncia. I a tot això, a més, s’hi ha d’afegir un
total de 26 intervencions, també en el que va d’any,
que els agents han hagut de realitzar pel que fa a seguiment i control de persones maltractades en l’àmbit
de la llar. Ara fa poc més d’un any, la Policia Local d’Altafulla va posar en marxa l’aplicació gratuïta DRAGA-

lert, que li permet actuar amb major rapidesa en casos
de violència domèstica. El sotsinspector del cos, Àngel Fernàndez, ha explicat que es tracta d’un “sistema
voluntari per aquelles persones que han denunciat un
fet que està pendent de resolució”. Fernàndez diu que
“fins que aquesta no es faci efectiva o el jutge decideixi
establir una ordre d’allunyament, la Policia Local ofereix a les víctimes la possibilitat d’estar connectades
amb el cos de seguretat”.
D’aquesta manera, l’aplicació, pensada per a telèfons mòbils i tauletes amb sistema operatiu Android,

permet connectar de manera automàtica amb els
agents. A més, si així ho desitja la víctima, el sistema
també permet que els policies disposin d’un control
continu de la seva ubicació les 24 hores al dia, de tal
manera que sempre estigui localitzable. En funció del
cas i dels nivells de protecció, el cos policial també activa els protocols interns que van des de l’assessorament telefònic a l’acompanyament personalitzat. L’objectiu de totes aquestes actuacions és oferir un servei
de qualitat, basat en la proximitat i la responsabilitat, la
professionalitat i l’eficiència. •

La canalla ja gaudeix el renovat parc infantil de la plaça dels Vents

D

esprés d’un mes d’obres de millora
i renovació al parc infantil ubicat a la
plaça dels Vents, al Barri Marítim, la canalla d’Altafulla ja gaudeix de les noves
atraccions que s’hi han instal·lat. Aquests
treballs s’emmarquen dintre del pla de millores dels parcs i zones infantils d’Altafulla
amb l’objectiu de fer-los més agradables i
moderns, renovant-hi el paviment i ampliant els elements de lleure per als infants.
Les obres han consistit en la renovació del paviment de sauló i restauració
dels bancs, l’ampliació del parc amb noves atraccions infantils i la incorporació
de lloses de cautxú en algunes zones.
La regidora Montse Castellarnau ha assenyalat que “un dels nous elements que
s’han incorporat ha estat el llit elàstic, que
tant èxit té entre la canalla en altres punts

del poble”. A banda d’això, s’ha instal·lat
també un multijoc de quatre torres amb
sostre i quatre plataformes de joc connectades per ponts i zones d’escalada
adreçat a nens d’entre 3 i 12 anys; tres
zones d’accés, un tobogan i un joc de
tres en ratlla. També s’ha habilitat un gronxador amb dos seients plans, una molla
amb figura d’un camell, i el llit elàstic de
150x150 cm. A més, s’han tornat a instal·lar els elements antics que s’han pogut
restaurar, com l’escala per a infants; i en
el marc de les obres també s’ha restaurat
la font de la plaça.
Montse Castellarnau ha remarcat
que també s’ha senyalitzat degudament
el parc infantil, destinat exclusivament al
gaudi de la canalla, i s’ha condicionat
una barana per separar l’Oficina de Tu-

Instal·lacions del nou parc infantil. / Foto: A. J.

risme del parc infantil. El pressupost total
de les obres, incloent-hi els nous ele-

ments, s’ha elevat a poc més de 15.000
euros. •

Breus
FOMENT PROLONGARÀ L’A-7 AL SEU PAS PER
ALTAFULLA
El territori posarà punt i final als problemes de congestió i accidentalitat al tram de l’N-340 encara sense
desdoblar al seu pas per Altafulla. Foment ha aprovat
el projecte d’ampliació de l’A-7 entre la Móra i la Pobla de Montornès, amb un pressupost de 58,7 milions
d’euros. L’actuació contempla un nou tram d’autovia
de 5,56km entre l’enllaç de la Móra i l’enllaç de Torredembarra.

ENDESA AMPLIARÀ LA TENSIÓ A LA SUBESTACIÓ
D’ALTAFULLA
Endesa invertirà més de 613 MEUR a Catalunya en els
propers tres anys. Això servirà per desenvolupar, millorar i reforçar la xarxa elèctrica d’alta, mitjana i baixa
tensió a totes les comarques on opera. En el bloc d’inversions més importants destaca l’ampliació de transformació a les subestacions de diversos municipis,
entre ells Altafulla.

OBRES DE RENOVACIÓ AL CEMENTIRI MUNICIPAL
L’Ajuntament ha posat en marxa la primera fase del
projecte de renovació del Cementiri. La part nord de
l’equipament es troba en mal estat de conservació i no
compleix la normativa vigent, i la intenció és substituir
els sepulcres antics per altres de nous. En total se’n
construiran prop d’una cinquantena abans d’acabar
l’any amb un cost total de 46.879,34€. •

El ple
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L’acció del govern, bloquejada per l’oposició

a nova tessitura de l’Ajuntament,
amb un govern en minoria, està
marcant el desenvolupament dels
Plens del consistori, i de retruc el dia a
dia d’Altafulla.
La situació de bloqueig és una realitat i el mur entre govern i oposició és
més que evident. El referèndum de l’1
d’octubre, la posterior marxa del PDeCAT com a soci d’Alternativa i el context
polític i social que viu Catalunya han fet
créixer la distància i les discrepàncies
entre uns i altres.
A tall d’exemple, en dues sessions
celebrades aquest mes de novembre (si
no es compta la del sorteig públic que
determina la composició dels membres
de les meses electorals per al 21-D),

una d’extraordinària el dia 10 i una altra
d’ordinària el 27, ha quedat encallada
la retribució del regidor Jaume Sánchez corresponent a les seves noves
dedicacions del 60% en les funcions de
2n tinent d’alcalde i regidor delegat de
Turisme, Educació, Comerç i Consum
i Activitat Física i Esport. I tampoc ha
prosperat una modificació de crèdit per
fer front a l’increment de la despesa del
pressupost total del projecte de Via Augusta en 72.400 euros, corresponents a
un darrer pagament de diferents imprevistos que han certificat les empreses
implicades en els treballs i els tècnics
municipals.
Un dels projectes d’envergadura
del mandat i demanda històrica al po-

ble, com és el projecte de remodelació
del Casal Municipal La Violeta, també
ha quedat arraconat aquest novembre pels vots en contra dels grups de
l’oposició. Una bancada que el dia 27
va forçar un nou gir de guió just quan el
Ple semblava estar dat i beneït. L’EINA i
el ja regidor no adscrit Alberto Moreno,
que dies abans havia estat expedientat
per Cs, van emparar-se a l’article 103.3
per incorporar diverses mocions amb
caràcter d’urgència a l’ordre del dia en
acordar-ho la majoria absoluta del ple.
L’alcalde, Fèlix Alonso, va permetre
la votació de les urgències, però va remarcar la “nul·litat de ple dret” per reordenar els espais de treball de l’oposició
a la casa de la vila, per modificar les re-

5

presentacions institucionals a diversos
organismes, o per impulsar un procés
participatiu i decidir el futur de la biblioteca.
El que sí que ha tirat endavant
aquest darrer mes ha estat la modificació de diverses ordenances fiscals municipals. D’una banda, la que fa referència a la publicitat del Pavelló Municipal,
i de l’altra, la corresponent a la Pallissa
del carrer Vinyet. I una altra qüestió que
també ha prosperat ha estat la proposta
de periodicitat mensual dels Plens, que
a partir del 29 de gener de 2018 se celebraran l’últim dilluns no festiu de cada
mes a les 20.00h., just després d’una
Junta de Portaveus per tractar els punts
de l’ordre del dia. •

Entitats

6

Plaça del Pou / núm. 180 / desembre 2017

ATECA s’incorpora de nou a
PIMEC Comerç Tarragona

P

IMEC Comerç Tarragona ha incorporat un nou soci al Tarragonès.
Es tracta de l’Associació Turística
d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla
(ATECA), una entitat que es va constituir
l’abril del 2001 i que integra a tots els
empresaris i treballadors autònoms que
pertanyen al terme municipal d’Altafulla i
la seva àrea d’influència.
L’acte de formalització de la incorporació d’ATECA a PIMEC Comerç Tarragona va dur-se a terme a principis de
novembre a la sala de comissions “Pintor
Josep Sala” de l’Ajuntament d’Altafulla. Hi
van prendre part l’alcalde d’Altafulla, Fèlix
Alonso, el president de PIMEC Comerç

Tarragona, Florenci Nieto, el president
d’ATECA, Josep Maria Lloret, i el regidor
de Comerç de l’Ajuntament, Jaume Sànchez. Precisament Jaume Sànchez va
mostrar-se molt satisfet que PIMEC Comerç “recuperi com a soci a l’Associació
Turística d’Empresaris i Comerciants d’Altafulla amb l’objectiu de sumar sinergies, conjuntament amb l’Ajuntament, per
afavorir el teixit comercial del municipi i la
seva oferta de llocs de treball”.
Per la seva banda, Florenci Nieto va
destacar la voluntat de l’organització
“per ajudar a fer créixer el comerç d’Altafulla i del Baix Gaià, amb una implicació activa en el Consell de Comerç de

Ajuntament, ATECA i PIMEC a la sala “Pintor Josep Sala”. / Foto: A. J.

la Província de Tarragona”. Josep Maria
Lloret, president d’ATECA, va subratllar
“la bona feina d’unificació del comerç
d’Altafulla que està fent l’associació amb

Jornada de novel·la negra a Altafulla

U

n any més, en el marc de la Festa Major de Sant Martí, hem tingut
la trobada amb un escriptor de novel·
la negra a Altafulla. Després de Jordi
Ledesma, Víctor del Árbol, Gutiérrez
Maluenda, Sebastià Benassar, Antonia Huertas i Pere Cervantes, ha estat
Margarida Aritzeta qui ens ha regalat
la seva presència a la sala de plens de
l’ajuntament.
L’acte ha estat presentat per la nostra coordinadora Arantxa i moderat per
la Conxa. A la trobada, Margarida Aritzeta ens ha explicat la dinàmica del seu
procés creatiu en general i de “L’amant
xinès” en particular, així com la manera
com li han vingut les idees. Fins i tot
ens ha aclarit que alguns misteris del
llibre que queden a l’aire i no els tenia
resolts en acabar la novel·la, els ha solucionat a la següent publicació, “Els
fils de l’aranya”.
Aritzeta també ens ha explicat les
seves influències i autors preferits. I
ens ha sorprès dient-nos que als dotze anys, quan va començar a llegir a
la biblioteca d’una amiga, combinava
els llibres de “Los cinco”, d’Enid Blyton, amb les tragèdies de Shakespeare. Potser per això ara dóna classes de
teoria de la literatura.

L
La manera de parlar tan didàctica –
es nota la seva vocació de docent- i tan
propera, ens ha permès gaudir d’una
bona estona. Els assistents hem pogut
plantejar dubtes, fer-li arribar les nostres
opinions com a lectors i debatre amb
ella sobre aspectes dels seus personatges. Ha estat tot un luxe poder compartir les nostres impressions amb l’autora
del llibre que hem llegit.
Margarida Aritzeta també ens ha
parlat del “naixement” literari de Mina
Fuster, de la manera que volia allunyar-la d’altres protagonistes de sagues de novel·la negra; i hem aprofitat
també per comentar allò que esperem
dels detectius o policies i sobre si convé, o no, que tinguin ombres a les seves
actuacions. Inevitablement ha sorgit el
nom de Harry Hole, paradigma del policia amb addiccions i que frega la línia
de la legalitat als llibres de Jo Nesbo. •

la voluntat decidida de sumar forces amb
PIMEC, l’Ajuntament, i comptar també
amb la resta de municipis que se situen
en la segona i tercera línia de la costa”. •

Els Castellers d’Altafulla tanquen una
temporada marcada per la recuperació dels
castells de gamma alta de 7

a Diada de la Colla ha
Castell portat a plaça pels
Número de vegades
posat el punt i final a
Castellers d’Altafulla
descarregat a la temporada
la temporada dels Cas3de7
13
tellers d’Altafulla. Els liles
han acomiadat la cam3de7 amb agulla
2
panya aquest passat 25
4de7
7
de novembre amb mati5de7
2
nades, esmorzar, vermut
i joc casteller, el tradicio5de6
4
nal cigaló, una cercavila
2de6
14
per la Vila Closa i el sopar
3de6
5
de germanor a l’escola
3de6 amb agulla
8
El Roquissar, que va ser
amenitzat amb discoteca
4de6
3
mòbil
4de6 amb agulla
4
Pel cap de colla, Pol
Pilar de 4
27
Munté, “un dia divertit,
bonic i per compartir”, i en
Pilar de 5
5
què va destacar “el bon
ambient, la gran afluència de camises i el reconeixement als esforços que s’han fet
al llarg dels últims mesos”. I és que els de l’Era de l’Ixart tanquen una molt bona temporada carregada de castells de 7, ja des de la primera diada, i amb la fita assolida
de tornar a portar a plaça castells de gamma alta de set pisos. Per tots els objectius
aconseguits, Munté s’ha mostrat molt satisfet, ja que permet “anar passet a passet per
fer més gran la colla”.
Ara els Castellers d’Altafulla ja pensen en la propera temporada, que tindrà un caire
molt especial, coincidint amb la celebració del seu 45è aniversari. Per tot això, la colla
ja mira el calendari, estudia noves incorporacions a les juntes i ha iniciat els preparatius
de la celebració. •

El Quinto dels Diables 2017 ha estat possible gràcies a la col·laboració de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AJUNTAMENT D’ALTAFULLA
ALNATUR- TERÀPIES NATURALS
ALTABURG- RESTAURANT
ALTAFÍSIC
ALTAFULLA RÀDIO
BALLESTÉ- BAR RESTAURANT
BAR GORI
BAR LA RONDA
BASAR TORRES
BODY CENTER-PERRUQUERIA I ESTETICA
CA LA CORI- BAR
CA LA IAIA- BAR
CAL CANO- BAR
CAPRABO SUPERMERCAT
CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA
COLET
COSES MENUDES
COSTA DORADA- RESTAURANT
CUS CUS CREACIONS
DANSCLASS-ESCOLA DE BALL
DOLORS ORTIZ- CONSULTORA DE BELLESA
INDEPENDENT MARY KEY
• ESTUDI DE FOTOGRAFIA JOAN CASAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FARMÀCIA ALTAFULLA MAR
FARMÀCIA LA MORA TAMATIT (LA MORA)
FARMÀCIA SUSANA DOMINGO NAVARRO
FERRETERIA CASAS
FORN MARTÍ
FORN-DEGUSTACIÓ NOGUÉS
GARDEN CENTER GAIÀ-LA RASA
GELATERIA JIJONENCA
GELATERIA-CAFETERIA LA PERLA
GERMANS BLANCH- FRUITES I VERDURES
GO FLORAL DIANA GARCIA
GRANJA SANT FRANCESC-RESTAURANT
POLLASTRES
GRUP DE DIABLES D’ALTAFULLA
HOTEL ALTAFULLA MAR
HOTEL GRAN CLAUSTRE
HOTEL RESTAURANT LA TORRETA
HOTEL YOLA
INFORMÀTICA ÀLTICA
JARDINERIA L’ALZINA
JAUJA PIZZA
JOAN CAMPS
JOIERIA FUSIÓ

• KARTING ALTAFULLA
• LA ESTRELLA DEL JAMON – CAL GINÈS
(LA RIERA DE GAIÀ)
• LA ORENETA- PENSIÓ I RESTAURANT
• LA TERRACITA DE ELENA
• LA TOQUÉ - RESTAURANT
• LA VIOLETA- BAR
• LA VOLTA - RESTAURANT
• L’ESTANC PIJUAN D’ALTAFULLA
• LOLA BISTRO – TAPES
• LLEVEIG - RESTAURANT
• MARISCAL-SARROCA- CAPRICIS
GASTRONÒMICS
• MERCADELTA- FRUITES I VERDURES
• MORAMAR RESTAURANT (LA MORA)
• OMAR PONCE (ARTESÀ)
• ÒPTICA ALTAFULLA
• OSCAR VIDAL INSTRUMENTS MUSICALS
• PARK – RESTAURANT
• PASTISSERIA ÀNGELS
• PASTISSERIA PA I XOCOLATA
• PERRUQUERIA ÀNGELS
• PERRUQUERIA LIENZO

• PERRUQUERIA MARIA
• PERRUQUERIA UNISEX IMATGE
• PESSEBRE VIVENT DE
LA POBLA DE MONTORNÈS
• PLANETA MÀGIC
• POLICIA MUNICIPAL D’ALTAFULLA
• POLINI - RESTAURANT
• QUEVIURES SENDRA “CA LA PAQUITA”
• QUIOSC LLUIS
• QUIXALÓS- ELECTRODOMÈSTICS
• REGAL I PAPER-LLIBRERIA
• SOLOCOMO- PIZZERIA
• SOM I SEREM RESTAURANT – CAFETERIA
(LA RIERA DE GAIÀ)
• SUPERMERCAT ELS VENTS
• TABERNA DEL QUATRE
• TALLER LEON MECANICS
• TOSCANA- MODA I COMPLEMENTS
• TRASTETS (PAQUITA I MONTSE BLANCH)
• VIA VINS-BAR
• VITO- PIZZERIA I RESTAURANT
• VORAMAR CAL VITALI - RESTAURANT
• XURRERIA TERUEL
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Sant Martí 2017
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La 14a Baixada de Trastos va comptar amb una elevada participació.

Els Diables Petits han complert el seu 5è aniversari.

Els Castellers d’Altafulla han tancat una gran temporada.
Pujada del pilar per les escales, un dels actes
més tradicionals.

Sant Martí va recórrer els carrers de la Vila Closa muntat a cavall.

La processó amb les entitats, sortint de l’església.

“Records de vida” s’ha tornat a representar a La Violeta.

Celebració dels 60 anys dels nascuts el 1957.

Els Grallers d’Altafulla, indispensables en molts actes.

Sant Martí 2017
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L’estrena de ‘Pla de xoc’, tot un èxit de Treateràpia.

9

Sardanes a la plaça del Pou.

Els Bastoners d’Altafulla en plena actuació.

La canalla, protagonista de la rua de Sant Martí.

Nens i nenes van passar estones divertides als actes infantils.

Gegants i nans al carrer, com a cada celebració.

La pregonera d’enguany va ser la veïna Montserrat Sanmartí.

La música local no va faltar als actes de Festa Major.

L’esmorzar de l’arengada, un clàssic de cada
11 de novembre.

La companyia Arlequí i el seu espectacle a la plaça Martí Royo.

Les antigues escoles van aplegar desenes de veïns per Sant Martí.
Fotos: Robert Vera, Gemma Soldevila, Rubén Domínguez i Carla Gómez.

10

Opinió

Plaça del Pou / núm. 180 / desembre 2017

És moment de reconciliació social

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E
M’agradaria que aquest mes de desembre, en el qual escollim un nou
Parlament, serveixi per a reflexionar i
que tothom fes autocrítica del que
hem fet malament o podíem haver fet
millor. Hauríem d’alimentar el discurs de la reconciliació
social. Que el ‘procés’ deixi de ser tabú en algunes taules familiars aquest Nadal.
El més important d’un poble és la convivència i el
respecte envers la discrepància. L’empatia forma part
de la nostra cultura com a catalans que hem estat
capaços d’anar incorporant diferents tradicions, cultures i pensaments d’arreu del món i, naturalment, de tots
els pobles d’Espanya.

Han estat dies i setmanes intenses, amb masses
banderes i poc raonament, que finalment han desembocat en una tristor generalitzada que fa trontollar
l’economia, el consum, la diversió o l’esport. Desgraciadament aquesta vegada Altafulla no ha estat al marge
del tsunami. Des del govern municipal ho hem intentat,
respectant totes les opinions, però seria fals dir que ho
hem aconseguit.
Vivim una crisi que fa que el poble pugui paralitzar-se per un sol vot, tot perquè, el que signa, no es
va significar suficientment en un full de ruta que no hi
creia i del qual fins i tot els seus responsables s’han
desdit. Crec que el que és mereix la ciutadania d’Altafulla és que continuem treballant al marge del soroll

i intentem fer possible les realitats diàries, millorar la
vila per millorar el benestar de tothom i així ho seguim
fent.
Aquests dies ho hem demostrat aconseguint que
el ministeri de Fomento doni el primer pas per desdoblar l’N340 i convertir-la en autovia A7 al seu pas per
Altafulla. Una inversió de prop de 60 milions d’euros al
Baix Gaià, que evitarà els colls d’ampolla a la rotonda
de l’autopista i també reduirà el volum de trànsit a
l’estiu i els caps de setmana pel centre de la nostra
vila.
Continuem treballant aquí i a Madrid per Altafulla i
segur, que més d’hora que tard, la veritat s’imposarà al
soroll. Bon Nadal i millor 2018 Altafulla! •

Parlem?

Alba Muntadas Olivé# Esquerra Independentista d’Altafulla - EINA
Sota aquest lema es van manifestar
milers de persones en vàries ciutats
espanyoles per a demanar diàleg entre el govern català i l’espanyol. Però
no hi pot haver diàleg quan una de les
parts no reconeix l’altra com a interlocutor en igualtat de condicions. L’alcalde Alonso, que
es va manifestar sota aquest lema, es nega a dialogar
amb l’oposició. Alternativa no accepta la seva nova posició com a govern en minoria i insisteix a tirar endavant
els seus projectes sense consensuar-los amb la resta
de grups municipals. Per no haver de dialogar, convoca
plens extraordinaris a les 9.30 del matí, en horari labo-

ral, cercant l’absència d’algun dels regidors de l’oposició. D’aquesta manera hi hauria un empat a 5 vots i les
propostes del govern s’aprovarien amb el vot de qualitat de l’alcalde. Però tots els regidors vam assistir-hi i
l’estratègia no va servir. I vet aquí la nostra sorpresa
quan, a l’ordre del dia del següent ple, hi trobem les
mateixes propostes, sense haver-ne tornat a parlar.
Què pensen fer? Posar-les a l’ordre del dia fins que falti
algun regidor de l’oposició i les puguin aprovar?
Sense fer cap esforç per acostar posicions, l’alcalde ens acusa de bloquejar la governabilitat d’Altafulla i
ens insta a presentar-li una moció de censura. Des de
l’EINA volem recordar-li que, com a Alcalde i cap de la

llista més votada, té la responsabilitat de negociar per
arribar a acords amb la resta de grups del ple. Igual que
fa el govern espanyol amb el català, Alonso es nega a
dialogar amb nosaltres, argumentant que la nostra única posició és el “no” a tot. Res més lluny de la realitat,
nosaltres diem “sí” a una nova biblioteca, “sí” a la remodelació de La Violeta, “sí” al gimnàs de la Portalada,
i per això des del primer moment hem estès la mà al
govern per a negociar tots aquests i altres projectes. El
que no pot pretendre AA és que donem suport incondicionalment a tots els seus projectes sense haver-ne
parlat abans. No volem bloquejar, volem arribar a consensos. Parlem? •

El PDeCAT coherència i responsabilitat

Pere Gomés Miquel # Partit Demòcrata Europeu Català d’Altafulla - PDECAT
Dos mesos després d’haver deixat el
govern d’Altafulla, motivats per la situació pre i post Referèndum. També
hi va tenir a veure com va afectar
aquesta situació al govern internament i al seu funcionament. El pacte
de govern implicava una major coordinació i consens
en la presa de decisions, no es tracta tan sols de sumar
majories sinó de ser també sensible amb el teu company de govern en aquesta presa de decisions. Els projectes no sempre s’han parlat o negociat amb claredat
i antelació suficient.
AA amb la pèrdua de suport, per segon cop en
aquesta legislatura, es troba en una situació complexa
per tirar endavant els projectes més importants de la

resta de mandat, La Violeta i el Gimnàs de La Portalada, però també els pressupostos del 2018-19, instrument imprescindible per governar i en el cas del 2018,
amb els Jocs del Mediterrani.
És aquesta una situació complexa i negativa per Altafulla i els seus vilatans. Nosaltres al PDeCAT ho hem
fet saber als partits de l’oposició i els hem ofert de tirar endavant un nou govern. També hem dit a l’Alcalde
que segui a negociar amb tota l’oposició tots aquests
temes i que arribi a acords. Les respostes d’uns i altres
ja les sabeu.
Així doncs, un cop més, des de la nostra coherència, que ens va fer prendre una decisió dura, però digna
i de defensa del poble català, dels més de 2 mil votants
de l’1-Oct a Altafulla, però també des de la responsa-

bilitat que ens correspon com a regidors municipals,
volem deixar clar que treballarem per tal que Altafulla
sigui governable i la tensió disminueixi. No és bo ni ens
agrada que la crispació sigui el que presideixi les comissions o plens, els retrets constants i les acusacions del
tipus “i tu més”, i que no es pugui avançar en la presa
de decisions importants per a Altafulla.
No volem concloure sense mostrar el nostre suport
als presos polítics i també amb el govern a l’Exili, que
esperem que després de les eleccions imposades des
del govern d’extrema-dreta del PP, pugui tornar amb el
nostre president legítim, en Carles Puigdemont. A tots
els esperem a casa per Nadal i amb la victòria a les
urnes. Bon acabament d’any a tothom i bones festes!
Visca Catalunya i visca Altafulla! •

Fòrum
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FÒRUM
Tornem a començar
Ambrose Pierce va advertir que “els electors tenen el sagrat privilegi de votar un
candidat que van escollir altres”; i és per aquest motiu que volem demanar-vos
disculpes per les accions portades a terme pel nostre exregidor, l’Alberto Moreno.
Malauradament, el temps ens ha demostrat que vam cometre una errada a l’hora
de designar el nostre cap de llista, i ara, paguem les conseqüències.
Des d’un principi vam observar amb preocupació que el nostre representant a
l’Ajuntament es va distanciar incomprensiblement de l’Agrupació, que aquest refredament es va començar a convertir en inacció, en negatives a presentar iniciatives
i en absències injustificades als plens i actes municipals. Vam denunciar que es va
assignar les sis comissions de treball permanents (i remunerades) que va crear l’Ajuntament; i vàrem criticar enèrgicament que es posicionés a favor d’una organització
– Altafulla Decideix! –, creada per mobilitzar l’electorat d’un determinat signe polític
mitjançant votacions referendàries fetes a mida i amb participacions irrisòries, amb
la clara intenció d’entorpir i imposar les seves polítiques per sobre del programa del

partit més votat. Vam intentar infructíferament que el regidor es mostrés en contra
de la inclusió d’Altafulla a l’AMI, i de malbaratar pressupostos amb aquesta entitat. I
per descomptat, manifestem el nostre més rotund rebuig al fet d’haver venut la seva
voluntat i vot a canvi de presidir la Junta d’Aigües, amb l’única finalitat d’aconseguir
un rèdit personal. Per tots els motius exposats, i davant la seva negativa a canviar de
conducta, Ciutadans s’ha vist obligat a fer-lo fora del partit.
Diuen que “no hay mal que por bien no venga”, i en aquest sentit considerem
que és un bon moment per demostrar que les nostres propostes municipals poden
ser vàlides i enriquidores per al conjunt del municipi, més enllà del repartiment de
cadires o dels simbolismes estèrils als quals ens tenen acostumats. Us demanem
que novament fem pinya i que recupereu la il·lusió de quan vau dipositar el vostre
vot per a escollir-nos. Tornem a començar, com sempre hem volgut fer, com mai.
Cs Agrupació Altafulla

21-D: l’instint de conservació vencent la polarització...
En unes hores de preciós miratge Puigdemont convocava eleccions al Parlament
a celebrar el dia 20 de desembre. Acabà reculant; van votar-se la DUI l’endemà i
el mateix dia havíem – per obligació - d’aplicar la intervenció (cenyida a l’executiu,
economia i seguretat; gens als mmcc públics... tan del Procés). Acompanyada d’una
convocatòria d’eleccions, signada per Rajoy en lloc de Puigdemont; fet que certament reorientava el panorama i sobretot escurçava el 155. Influència socialista sobre
el PP, que se sàpiga. Però amb aquestes, la independència judicial Lamela empresonava la part del Govern que no havia fugit a Brussel·les; doble moral judicial, perquè
la independència judicial Llarena no engarjola la mesa independentista del Parlament
(6 i 7 de setembre; 27 d’octubre...). Entrar a la presó entrava en el full de ruta del
Procés? Junts x Catalunya governaria des del consolat fictici de Brussel·les?
Som en l’horitzó de les eleccions del 21-D. Per a elegir un nou Parlament, del
qual sorgirà un nou Govern de la Generalitat. L’autogovern que, a Altafulla, significa
en edificis les dues escoles i l’institut (Portalada amb CiU, Roquissar i IES amb el

Tripartit) i les sis promocions sis d’habitatges promoció d’Adigsa; cinc amb el Tripartit. Generalitat = el nostre Estat del benestar!
La dèria fantasiosa, desastre geopolític del Procés diria que ha arraconat aquesta substància del nostre AutoGovern. Situant el focus en les banderes als balcons i
manifestacions als carrers: la polarització social. Personalment, abstenció radical...
Tinc fe en l’instint de conservació... d’un cert sector de la nostra societat; el que
vol reconciliació, estabilitat, retorn d’empreses; el que reclama la feina i compromís
exigible a la nova majoria al Parlament, al nou Govern: exercir – alhora que negocia
més reconeixement, més recursos, millor regles clares – les competències de sanitat, ensenyament, dependència, seguretat, justícia, urbanisme (el nostre POUM
també aprovat per la nostra Generalitat).
Fonxo Blanch

El perquè d’allò assimilat
Malauradament hem de ser conscients que a Espanya ha existit i existeix l’economia
submergida. No obstant això, una petita dada estadística aporta poder comprendre el
seu sentit. Resulta que el 47% dels salaris estan per sota dels mil euros. La pregunta
que s’ha de plantejar el govern és si creu que realment una sola unitat familiar (joves,
gent gran, solters, separats o divorciats) poden realment viure, o millor dit, subsistir amb
menys de mil euros al mes sense que s’hagi de recórrer a haver de conviure amb una
altra persona. No parlem si amb això s’ha de mantenir a una família.
La subsistència de l’ésser humà està per sobre de tot, i la situació descompensada dels nostres salaris amb altres països europeus des del canvi de moneda a l’€,
va crear un desequilibri real i important que es manté a dia d’avui, fet que comporta
una societat que no concep la legalitat i les obligacions fiscals com correspondria.
Amb això també podem adonar-nos que “el desenvolupament econòmic, sense
una prestació econòmica adequada a l’empleat, difícilment aporta sostenibilitat al
sistema socioeconòmic”.

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

Mentrestant, a Catalunya sembla que només sigui rellevant el color de les banderes, i on la societat segueix patint restes d’una crisi interminable, moltes institucions més que fer cas, no arriben a escoltar els silencis de desànim i frustració
de sectors on ja no queden forces ni per cridar, on s’ha caigut en el costum i la
tolerància de que les coses vagin com van.
Avui la consciència de solucionar els problemes socials i prioritaris està darrere
una fractura social i econòmica, el diàleg, o la veritable funció d’un líder polític,
que és la de protegir els interessos de “tots” i de “totes” les necessitats reals de
la societat, de vetllar pels més febles amb sentit comú, diàleg i no afrontar-se a la
intolerància. A pesar de tot, és notori com no es valora la pau, la llibertat i la democràcia que gaudim al nostre país enfront d’altres amb menys fortuna. I no contents
alguns, es dediquen a l’enfrontament amb la seva pròpia societat. Francament, tot
plegat, una llàstima.
Maria Lluïsa Díaz
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Els Jocs Mediterranis, a la Portalada i amb ATECA

exterior de l’escola la Portalada
d’Altafulla, al carrer Ronda, ja llueix una nova imatge. La regidoria
d’Activitat Física i Esport de l’Ajuntament,
que encapçala Jaume Sànchez, ha dut a
terme una intervenció per dignificar aquest
espai, a l’estil de la que es va dur a terme
fa uns mesos a l’estació de trens Altafulla
- Tamarit. Es tracta d’unes pintures murals amb imatges dels Jocs Mediterranis
(JJMM) Tarragona 2018 de l’artista i escriptor de grafit professional altafullenc Orion Leim, que omple l’espai d’imatges que
transmeten emocions i mostren la passió
pel triatló, la mascota Tarracus i el logotip
dels JJMM.
Jaume Sànchez ha explicat que els
objectius d’aquesta intervenció són dignificar l’espai exterior del col·legi La Portalada amb un producte artístic a peu de
carrer, posar en valor l’esdeveniment esportiu que es desenvoluparà el proper 23
de juny a Altafulla, i visualitzar els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 a la població, en

un lloc de pas per a la ciutadania i per als
visitants.
L’escola la Portalada és un dels centres
educatius de la demarcació de Tarragona
promotors dels JJMM Tarragona 2018.
Aquesta acció se suma a les que es van
realitzant al llarg de l’any amb la col·laboració de l’agent dinamitzadora dels Jocs a
Altafulla, Maria Jesús Ortega.
Precisament, aquest mes de desembre es posarà en marxa el projecte ‘De
l’escola a l’aparador’, que compta amb
la col·laboració de la mateixa escola,
de l’Associació Turística d’Empresaris
i Comerciants d’Altafulla (ATECA), i de
l’Ajuntament. L’acció té per objectiu
dinamitzar el comerç local en un dels
períodes de temporada baixa, com és
després de les festes de Nadal. És per
això que els alumnes de 3r i 4t de La
Portalada realitzaran diferents tallers de
manualitats, coordinats per la professora Elena Rion, que s’exposaran als diversos establiments col·laboradors du-

Pintures d’Orion Leim a la Portalada. / Foto: E.V.

rant quinze dies a partir de mitjans del
mes de gener.
ATECA ha estat l’encarregada de
traslladar la proposta als seus associ-

ats. Una vintena de comerços en total,
que mostren un cop més la col·laboració
i implicació de l’entitat amb Tarragona
2018. •

Uns 700 infants del Tarragonès gaudeixen del VIII Cros del Roquissar

P

rop de 700 infants d’arreu del Tarragonès van citar-se el passat 19 de
novembre a Altafulla per gaudir de la
vuitena edició del Cros del Roquissar.
Es tractava d’una prova puntuable per
la Fase Comarcal del Tarragonès dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya
(JEEC), que va acollir les categories Mini,
Pre-benjamí, Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, amb corredors d’entre 3 i 14 anys.
El Cros d’Altafulla s’ha convertit en tot
un clàssic del nostre territori, i esdevé una
de les proves més esperades de la lliga. El
regidor d’Activitat Física i Esport de l’Ajuntament d’Altafulla, Jaume Sànchez, en va
fer un balanç molt positiu, i va destacar
també el gran nivell de l’organització.
Des de l’AMPA de l’escola El Roquissar també es van mostrar molt satisfets del desenvolupament d’aquesta
vuitena edició de la cita. En aquest sentit, el president de l’entitat, Jose Juan

L

Guanyadors del Cros de l’escola El Roquissar. / Foto: C.G.

González, va fer referència a la importància de “promoure l’esport i els seus
valors dins i fora de l’escola”. González
va explicar, a més, que “l’èxit és més

gran a cada edició”, i que “la prova se
supera any rere any”.
L’Ajuntament d’Altafulla i l’AMPA de
l’escola El Roquissar van comptar amb

Anna Ortiz, campiona de Catalunya de pàdel en categoria Aleví

es instal·lacions del Padel Indoor
Granollers han estat escenari des del
28 d’octubre i fins al 5 de novembre de
l’edició 2017 del Campionat de Catalunya de pàdel, en les seves diferents categories reservades a menors. La jugadora d’Altafulla Anna Ortiz Gascó, que
participava amb la seva habitual parella,
la barcelonina Lucia Rosa, s’ha proclamat campiona a la categoria Aleví, re-

servada a jugadores nascudes als anys
2004 i 2005.
Anna Ortiz i Lucía Rosa van iniciar el
torneig com a caps de sèrie número 2, fet
que els va permetre estalviar-se la fase
prèvia i començar als quarts de final, on
van superar Anna Domínguez i Andrea
López, per 6-2 i 6-1. El partit més complicat va ser la semifinal, on van haver de
superar la parella formada per Alexandra

Torralba i Alba Gallardo, amb un marcador de 6-2, 2-6 i 6-2.
A la gran final, Ortiz i Rosa es van enfrontar a Lucia Cabello i Adriana Clasca,
les quals van superar amb total autoritat,
per 6-0 i 6-1. Ha estat la quarta participació d’Ortiz i Rosa al Campionat de Catalunya; dues ocasions en categoria Benjamí i dues en Aleví, sempre amb triomf
final. •

el suport del Consell Esportiu del Tarragonès (CET) i amb la col·laboració de
l’escola El Roquissar, els Atletes d’Altafulla i l’escola La Portalada. •

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

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

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

977 65 19 69

10,45

Carrer de Santa Marta

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

977 65 06 90
648 54 62 72

PAVELLÓ POLIESPORTIU

977 65 15 71

ESCOLA DE MÚSICA (migdies)
S. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

CASAL LA VIOLETA
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALBERG JUVENIL ‘CASA GRAN’
Placeta, 12

977 65 07 79

PISCINA MUNICIPAL
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

ESCOLA LA PORTALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ESCOLA ROQUISSAR
IES ALTAFULLA

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

13,05

Carrer de Santa Marta

13,15

Mirador dels Munts

13,25

Carrer dels Munts

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

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

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

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

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

PROTECCIÓ CIVIL

648 14 57 56

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

• Parades a Pl. Imperial Tàrraco, Pau Casals, St. Francesc, Rambla
Vella, Balcó, Miracle, Beneficència, Via Augusta, Tuset, Arrabassada,
Savinosa, Cala Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Mas Rabassa,
El Pont, Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barbera, Blauet, Esquirol,
Guineu, Castell de Tamarit, Tamarit, Aiguamolls del Gaià i Ferran

Pl. Imperial
Tàrraco

Aiguamolls
del Gaià

6:20
7:23
8:15
8:55
9:35
10:15
10:55
11:35
12:15
12:55
13:35
14:15
14:55
15:35
16:15
16:55
17:35
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

6:48
7:55
8:47
9:28
10:09
10:49
11:28
12:08
12:50
13:30
14:10
14:50
15:30
16:10
16:50
17:30
18:10
18:50
19:30
20:09
20:48
21:28
22:05

7:38
8:20
8:46
9:39
10:18
10:59
11:38
12:20
12:58
13:39
14:18
14:59
15:38
16:19
16:58
17:39
18:18
18:59
19:38
20:19
20:58
21:38
22:17

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:49
10:49
12:30
13:51
15:26
17:11
18:44
20:36
22:05

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

8:04
9:54
11:35
13:02
14:36
16:21
17:53
19:44
21:21
22:52

8:16
10:12
11:53
13:14
14:49
16:34
18:07
19:59
21:30

8:50
10:46
12:27
13:48
15:23
17:08
18:41
20:33
22:03

Altf/Tgn
7.00
7.23
7.31
8.34
9.01
10.02
10.30
10.58
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.58
16.11
16.31
17.00
18.00
18.31
18.59
19.29
20.05
20.26
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

Altf/Bcn
6.02
7.06
7.29
7.57
8.08
9.35
10.29
11.33
12.27
12.33
13.34
14.35
15.03
15.25
16.37
17.06
17.37
18.34
19.07
20.06
20.37
21.05
21.47
21:49

AUTOCARS

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

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

A més: www.coft.org/guardies/ext/

7:04
7:44
8:10
9:04
9:43
10:24
11:03
11:45
12:23
13:04
13:43
14:24
15:03
15:44
16:23
17:04
17:43
18:24
19:03
19:44
20:24
21:05
21:45

ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 10.15h
Dissabtes feiners: 07.15h
Diumenges i festius: 18.00h
BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 16.10h
Dissabtes feiners: 21.55h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Contenidors de piles
Podeu dipositar les piles als contenidors situats a l’Ajuntament,
Llibreria Regal i Paper, Estanc
Pijuan, Forn Martí Ronda, Forn
Martí Llevant, Electrodomèstics
Quixalos i Quisoc Lluís.

Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Pl. Imperial
Tàrraco

8:05
9:55
11:35
13:02
14:37
16:22
17:55
19:47
21:18
22:48

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

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

Aiguamolls
del Gaià

7:31
9:20
11:00
12:25
14:00
15:45
17:18
19:10
20:43
22:18

RENFE

TORNADA

AUTOBUSOS
NOCTURNS

L12

Altafulla

Altafulla - Tarragona

RECAPTACIÓ MUNICIPAL (Ajunt.)

Transports

Parada
Centre
23:29
01:04
02:34
04:34

Centre
Comercial
23:30
01:05
02:35
04:35

Tarragona
Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:58

05:00

Tarragona

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

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

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:20
7:40
7:55
8:20
8:40
9:00
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
12:40
13:15
13:40
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

Altf
6:24
7:11
7:26
7:46
8:01
8:26
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
12:46
13:21
13:46
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:21
20:21
21:51

Tgn
6:40
7:30
7:40
8:05
8:20
8:45
9:05
9:25
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:40
13:05
13:40
14:05
14:40
15:40
16:45
17:10
17:40
18:45
19:40
20:40
22:10

Tgn
6:45
7:35
8:00
8:30
9:45
10:15
11:45
12:20
12:45
13:15
13:45
14:10
14:20
14:45
15:10
15:20
16:20
17:25
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:25

Altf
7:05
7:55
8:50
9:30
10:05
10:35
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:30
14:40
15:05
15:30
15:40
16:40
17:45
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:35
22:45

Trdb
7:10
8:00
8:10
8:50
10:10
10:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:35
14:45
15:10
15:35
15:45
16:45
17:50
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
20:40
21:40
22:50

Trdb
8:20
9:30
11:40
13:45
16:10
17:10
17:55
18:55
19:55
20:55

Altf
8:23
9:33
11:43
13:48
16:13
17:13
17:58
18:58
19:58
20:58

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

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

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
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

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

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 NOVEMBRE
Temperatura màxima

22,2 °C

dia 4

Mitjana mensual temp. màx.

18,1 °C

Temperatura mínima

-0,2 °C

dia 30

Mitjana mensual temp. mín.

4,5 °C

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

Pluja màxima

7,5 mm

dia 4

Total pluja recollida

7,5 mm

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

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

