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n les xarxes de distribució municipal s’estima que les fuites
d’aigua poden situar-se entre el 5 i 7 % de mitjana (en xarxes ben conservades) mentre que en alguns casos concrets
la diferència entre els volums facturats i els subministrats pot
ser superior (fins a un 20 o 25%). Aquesta diferència es deu a
altres raons com a usos no registrats, subcomptatges, fraus,
entre d’altres factors. Però el major percentatge de pèrdua es
deu al fet que normalment les xarxes municipals tenen major
longitud, són més antigues i solen tenir una pressió de treball
que propicia una pèrdua superior. Ara, l’Ajuntament d’Altafulla i
l’Empresa Mixta d’Aigües han iniciat la substitució dels comptadors domiciliaris del municipi per uns d’intel·ligents equipats
amb sistema de telelectura, que permetrà detectar fuites internes o manques continuades de consum, entre d’altres causes.
D’aquesta manera l’usuari final s’evitarà certs ensurts a l’hora
de rebre la factura de l’aigua.
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Es tracta d’una inversió de mig milió d’euros per part de l’empresa, que no tindrà cap cost per l’usuari, i a més, significarà
que, abans que es produeixi qualsevol anomalia, pugui conèixer de primera mà quin és el seu consum real. Des de l’ajuntament, es preveu que la totalitat instal·lació d’aquests telecomptadors estigui enllestida a tot el municipi abans de Sant Joan.
Però no només beneficiarà a la butxaca de l’usuari, sinó que
també s’evitarà el frau en el consum d’aigua, és a dir, serà molt
difícil que hom pugui manipular el seu comptador per benefici
propi. D’aquesta manera, la implantació d’aquesta tecnologia
obre al municipi un gran ventall de possibilitats com ara el control del consum en detectar l’ocupació il·legal de propietats,
entre d’altres situacions. •

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.
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Tots els comptadors d’aigua d’Altafulla faran la lectura telemàtica

L’

Ajuntament d’Altafulla i l’Empresa Mixta Aigües
d’Altafulla han iniciat la substitució de tot el parc
de comptadors domiciliaris del municipi instal·lant
comptadors intel·ligents equipats amb sistema de telelectura. La durada prevista d’aquesta actuació es
d’uns sis mesos en què es preveu, tal i com ha assenyalat el cap de servei de la companyia, Jordi Aran, que
a principis d’estiu estiguin tots els comptadors canviats
i la xarxa de comunicacions totalment operativa d’entre
un total de 5.100 habitatges.
La implantació d’aquesta tecnologia proporcionarà
al servei un nombre molt elevat de dades, que permetran realitzar un seguiment exhaustiu i complert del
consum, detectant si és normal o per contra, si
s’ha produït alguna alteració remarcable, com ara
possibles fuites internes, manca continuada de consum, entre d’altres causes. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix
Alonso, ha remarcat que “Altafulla torna a ser pioner
en l’àmbit de la tecnologia, a l’hora que instal·la telecomptadors d’aigua que permetran que l’usuari no
s’endugui un ensurt en el rebut per causa d’alguna fuita interna”.
Alonso també ha subratllat que aquesta millora, amb
una inversió de mig milió d’euros per part de l’empresa,
no tindrà cap cost per l’usuari. L’experiència en serveis on s’ha instal·lat la telelectura amb anterioritat posa
de manifest un important estalvi d’aigua per la detecció pràcticament immediata de fuites internes
o del mal ús en domicilis particulars, instal·lacions
municipals com poliesportius o col·legis, regs de parcs
i jardins, entre d’altres àmbits.
D’altra banda, la implantació d’aquesta tecnologia
obre al municipi un gran ventall de possibilitats com

ara la monitorització i control del consum en col·laboració amb serveis socials, de llars amb gent gran que
viuen sols, ocupació il·legal de propietats, entre d’altres
situacions.
L’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla ha posat a
disposició d’aquesta implantació l’experiència del

seu soci privat, GLOBAL OMNIUM, empresa líder en
la implantació de la telelectura amb mes de 650.000
comptadors instal·lats en municipis complerts com
ara Tortosa, municipi amb més de 30.000 habitants,
amb tot el parc de comptadors equipat amb telelectura. / Foto: AJ •
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Demanen que s’agilitzi el desviament de camions
de la carretera N-340 a l’autopista AP-7

ls alcaldes del Pacte de Berà han
recriminat al Ministeri de Foment
que encara no hagi complert el seu
acord pel que fa al desviament obligatori
de camions de la carretera N-340 a l’AP7, tal com es va comprometre el ministre
Iñigo de la Serna fa uns mesos. En una
carta enviada al ministre, els batlles han
mostrat la seva preocupació per la situació que viu el territori i, tal i com ha assegurat l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
el ministeri no pot esperar a la formació
d’un govern a Catalunya per aplicar la
solució acordada i li han demanat celeritat al responsable de Foment a complir
amb la seva paraula.
La missiva s’envia després dels darrers
accidents que s’han produït en aquest
inici de 2018 a l’N-340 on el conductor
d’un camió va patir ferides greus després
de bolcar a l’Aldea, al Baix Ebre, i que els
Bombers de la Generalitat haguessin excarcerat dues persones en un nou accident a Castellet i la Gornal. Els alcaldes del
Camp i l’Ebre se senten amoïnats perquè
l’arribada de Setmana Santa és imminent

i esperen que, fins que no comencin les
obres del projecte de desdoblament de
l’autovia A-7, es desviïn els camions cap
a l’autopista AP-7. El ministre De la Serna va visitar Tarragona durant la campanya electoral i va evitar posar una data a
l’aplicació de la mesura del desviament
obligatori, tot i que va reconèixer que es
treballa “intensament” per materialitzar el
compromís adquirit.
D’altra banda, els alcaldes veuen amb
bons ulls el projecte de Foment de
prolongar el desdoblament de l’autovia A-7 des de la rotonda de la Móra
i fins a l’autopista a Torredembarra.
Creuen que aquesta obra i les bonificacions per circular per l’autopista serviran
perquè es redueixi el col·lapse de la nacional, sobretot durant l’estiu, malgrat que
hagin aparegut algunes veus discrepants
com ara l’Associació Mediambiental La
Sínia i l’Associació Terres del Gaià que
consideren que “trinxarà encara més el
territori”.
El projecte, que té un cost de 58
milions d’euros, aprofitarà al màxim la

Unes 2.500 persones visiten el Parc de Nadal
durant els tres dies

calçada actual de la nacional, cosa que,
segons Fèlix Alonso, afectarà “poc” a
l’entorn del Gaià. En aquesta carta, els
alcaldes també destaquen l’altra mesura per descongestionar la nacional:
obligar els transportistes a circular per
l’autopista, però amb bonificacions
de prop de la meitat dels peatges, a
més de la gratuïtat per als residents
en determinades circumstàncies.

L’Ajuntament i ATECA reediten el conveni per
desenvolupar accions conjuntes

L’

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el
regidor de Comerç i Consum, Jaume Sànchez, i el president de l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants
d’Altafulla (ATECA), Josep Maria Lloret, van signar el passat 4 de gener el
conveni de col·laboració, que estableix
una subvenció de 3.000 € per fer front
a algunes de les accions que s’impulsen des de l’associació de comerciants.
Sànchez va explicar que, principalment,
aquesta quantitat es destina a l’edició
dels planells informatius dels diferents
establiments que en prenen part, i que
se n’editen al voltant dels 5.000 exemplars.
Per la seva banda, el president d’ATECA, Josep Maria Lloret, va valorar molt
positivament l’entesa amb el consistori,
fet que aquesta signatura “demostra

E

l Parc de Nadal d’Altafulla, que enguany complia la setena edició, va
obtenir un èxit de públic indiscutible.
Unes 2.500 persones, segons l’organització, van passar pel Pavelló Municipal
durant els tres dies d’obertura, carregat amb un ampli ventall d’atraccions
inflables per a la canalla, tallers i activitats diverses. La regidora de Festes,
Montse Castellarnau, va fer una valoració molt positiva de l’edició d’enguany
en què només va lamentar que no van
poder comptar amb les unitats mòbils
d’Ambulàncies i Bombers de la Gene-

ralitat perquè van haver d’efectuar diferents sortides d’emergència.
Sens dubte, una de les novetats
en aquesta edició que va valorar més
el públic infantil va ser el Super Bigotis, un tobogan gegant inflable que va
esdevenir el gaudi per a la canalla. La
regidora de Festes va agrair la col·laboració de la Brigada, la Policia Local,
que va estar present també en el parc,
i d’altres entitats i particulars per convertir el Parc de Nadal d’Altafulla en
un referent a la comarca. L’entrada del
parc durant els tres dies va ser lliure. •

Són mesures acordades entre els alcaldes del Pacte de Berà i la Generalitat
i que el ministeri també veu amb bons
ulls. Consideren que amb la prolongació
del desdoblament de l’A-7 i les bonificacions per circular per l’autopista el Pacte de Berà haurà aconseguit la majoria
d’objectius que es van plantejar quan es
van unir els batlles afectats per aquesta
via. •

que l’ajuntament ens dóna suport
amb allò que volem impulsar des de
l’entitat”. Lloret va expressar la “il·lusió”
de la nova junta directiva que encapçala
l’entitat de cara a aquest 2018 i que se’l
prenen com un any “per participar amb
moltes accions en favor del teixit comercial d’Altafulla”.
L’entitat ha recuperat recentment
la campanya “Un Nadal de regal”
per fomentar la compra en el comerç local. Els premiats es donaran a
conèixer el proper dilluns 15 de gener.
ATECA també col·labora en una nova
acció conjunta amb els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i l’escola La Portalada amb la campanya “De l’Escola als
Aparadors”, que va començar el passat dilluns 8 de gener i que s’allargarà
fins al dia 21. •

Ajuntament
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Més d’una trentena d’usuaris es
beneficien del programa “Bon dia”

S’exhaureixen un mes i mig abans les inscripcions
per a la Marxa dels Castells del Baix Gaià

L

U

n total de 36 avis i àvies d’Altafulla
esperen cada matí la trucada de
les voluntàries que fan possible el
programa “Bon Dia”. La majoria són persones autònomes, que viuen soles,
però que fan ús d’aquest servei per resoldre els seus dubtes o solucionar qualsevol problema quotidià que puguin tenir.
Per altres, la iniciativa esdevé el punt de
connexió amb els Serveis Socials, i en
alguns casos, esdevé l’única conversa que tenen durant el dia. El programa
va néixer l’any 2011 amb la voluntat de
convertir-se en una plataforma de suport
i d’acompanyament per la gent gran de la
vila que viu sola i que no compta amb l’assistència al domicili de descendents al seu
càrrec. En un primer moment, era personal
de l’administració qui s’encarregava de fer
el seguiment, però el creixement constant
de la demanda va requerir d’una xarxa de
voluntariat paral·lela que pogués donar
resposta a les necessitats dels usuaris.

El programa consisteix principalment en una trucada telefònica diària,
de dilluns a divendres, per tal de tenir
constància que aquestes persones es
troben bé i saber si necessiten algun
tipus d’ajuda. Els usuaris també gaudeixen, si així ho sol·liciten, de servei de
menjar a domicili i de servei de transport
adaptat. A dia d’avui, són 36 les persones adherides al programa, que resta obert a noves incorporacions. El
servei va adreçat a persones majors
de 65 anys i a persones adultes amb
alguna malaltia o discapacitat. Les
persones interessades s’han d’adreçar a la regidoria d’Acció Social a les
oficines de l’Ajuntament o bé a través
del telèfon 977 65 00 08. Aquest servei
complementa també els diferents tallers
adreçats a la gent gran que organitza
la regidoria d’Acció Social i que, molts
d’ells, es desenvolupen al Parc de Salut
d’Hort de Pau. •

5

a consolidació de la Marxa dels Castells
del Baix Gaià es
fa més evident
any rere any. Si
fins ara estàvem
habituats a tancar inscripcions
abans del previst,
enguany les places s’han esgotat
en un temps rècord. En només
deu dies des que
es van posar a
disposició de la
ciutadania, s’han
exhaurit els 500
dorsals disponibles per al proper diumenge 28
de gener. La cita
celebra enguany
la seva setena
edició, i ho fa de
nou unint els castells de Ferran, La
Riera, El Catllar,
Tamarit i Altafulla,
amb la llera del
riu Gaià com a eix
vertebrador d’un
recorregut de 26
quilòmetres que
els
participants
han de completar
en un màxim de
set hores. La cita
culmina amb una calçotada popular per recuperar forces.
L’activitat, impulsada per l’Ajuntament d’Altafulla, combina natura, cultura i
esport, i s’ha convertit en un recorregut ineludible a l’agenda dels corredors del
territori. Compta amb el suport dels Atletes d’Altafulla, la Penya Ciclista d’Altafulla, Athletic Events, Tarragona 2018, Altafulla Bloc, Altafulla Ràdio i la Geladeria La
Perla. / Foto: Jean Segovia. •

Via pública
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L’ampliació del cementiri acabarà la segona quinzena de gener

E

ntre les millores, s’han remodelat
un total de 33 nínxols i se n’han
construït una trentena de nous
amb el compliment de la normativa vigent, que obliga a ampliar l’amplada
de 75 cm lliures a 90. Les reformes de
millora del cementiri acabaran la segona quinzena de gener, unes obres “molt
necessàries”, segons la regidora de Via
Pública i Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, ja que des de feia temps alguns
nínxols patien filtracions d’aigua. El
consistori ha estat treballant aquestes
darreres setmanes en el projecte, que no
només ha consistit en arreglar els nínxols

que ja hi havia, sinó que també incloïa la
renovació de les cobertes, ja que patien problemes d’estanqueïtat i filtracions
d’aigua que perjudicaven els nínxols.
Els treballs han consistit en la impermeabilització de les cobertes, i el condicionament d’un conjunt de pendents
per drenar les aigües pluvials. Aquestes
obres tenen una inversió de 46.879,34
€. L’Ajuntament també està estudiant la
possibilitat d’oferir enterraments ecològics que consisteixen en dipositar les
cendres del difunt en urnes biodegradables per després poder ser enterrades
en un espai dins mateix del cementiri. •

Altafulla amplia la seva oferta esportiva a l’aire
lliure al parc dels Safranars

L’

oferta esportiva d’Altafulla creixerà
en aquest nou any 2018 amb nous
equipaments a l’aire lliure al parc dels
Safranars. Esports com el voleibol, el
bàsquet o el futbol se sumaran ara al
circuit de BTT i l’espai de cal·listènia
inaugurat l’estiu passat. Es calcula que
les obres podrien acabar els primers
mesos del 2018. Una recta de 60 metres preparada per practicar atletisme,
una pista de Voleibol i una altre espai
poliesportiu on es podrà practicar tant
futbol com bàsquet. Recordem que
aquest estiu passat el parc altafullenc

ja va inaugurar una zona de gimnàstica
a l’aire lliure, també coneguda com cal·
listènia o “street workout”.
A més, aquesta zona esportiva
també ofereix un circuit de BTT. Tot
per aprofitar aquest terreny natural a
la zona residencial de la vila, a l’entorn
de la Ronda, i completar la ja existent
oferta esportiva del municipi a l’aire
lliure. Des del consistori diuen que les
obres podrien estar acabades els primers mesos de l’any 2018, amb un cost
aproximat de 50.000 euros, segons el
regidor d’Esport, Jaume Sànchez. •

Comencen les millores a l’Hort del Senyor

L’

Ajuntament d’Altafulla ha posat en marxa també la millora de l’Hort del
Senyor. El consistori hi dedicarà una partida de 10.000 € del Pressupost
Municipal del 2017, i l’actuació consistirà en l’arranjament dels safarejos, la
bassa, la caseta, i de part del mur perimetral de pedra seca. La intenció és
incloure una nova partida, en aquest cas de 5.000 €, al Pressupost del 2018
per tal de donar-li continuïtat. Quant a millores municipals, també s’ha pintat
de nou les dependències i la façana de l’edifici de l’Ajuntament, a la plaça
del Pou. •

Breus
Ecosil SL s’encarregarà del
servei de poda d’arbrat públic
Estudios y Contratas Sílvicolas SL (Ecosil) serà l’empresa que s’encarregarà a
partir d’ara del servei de poda de l’arbrat públic d’Altafulla després que fos
la companyia que més punts ha sumat
en el concurs públic d’adjudicació que
es va iniciar el passat mes de setembre.
L’adjudicació del contracte a l’empresa
és per un import total de 32.709,90 €
amb l’IVA inclòs, amb el desglossament
de 27.032,98 € com a pressupost net, i
5.676,92 € en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
En el concurs públic s’hi van presentar
un total de tres empreses on Estudios
y Contratas Sílvicolas SL va aconseguir
10 punts, per davant de la segona empresa concursant, L’Agulla Construcció
i Serveis de Paisatge SL, que va sumar
8,57 punts, i la darrera, Joan Maria Vidal
Mateu, que en va sumar un total de 8,44
punts. ECOSIL, Estudios y Contratas
Sílvicolas és una empresa dedicada a
la realització de serveis forestals i execució d’obres de tipus mediambiental i
paisatgístic. Originàriament de la Rioja,
compta amb una llarga experiència arreu de l’Estat, i disposa d’un equip disciplinat format per enginyers i professionals dintre de l’agronomia forestal i del
medi ambient, complementat per una
àmplia maquinària especialitzada per
oferir aquest servei.

Trituren dues grans roques
que havien caigut al Fortí
Operaris del Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient han
triturat dues grans roques que havien
caigut abans de començar la temporada estival a les termes romanes de mar,
al Racó del Fortí. Encara queda pendent una tercera roca, que no va caure però que podria desprendre’s per la
situació delicada en què es troba i que
els tècnics del Ministeri estan estudiant
si cal actuar-hi. S’estudien dues opcions: fer un despreniment controlat, o
bé, deixar-la com està per tal que no
es vegin afectades altres roques i pugui produir un efecte dominó. Aquests
treballs s’han dut a terme per prevenir
danys en les persones, tot i que es trobin en una zona de difícil accés per als
banyistes.
Els dies 15 i 26 de gener,
recollida de voluminosos
El Consell Comarcal del Tarragonès ha
publicat el calendari de recollida de voluminosos pel 2018. A Altafulla, el servei s’oferirà el 15 i el 26 de gener; el 19
de febrer; el 2, el 19 i el 31 de març; el
16 i el 27 d’abril; el 21 de maig; l’1, el
18 i el 29 de juny; el 16 i el 27 de juliol;
el 20 i el 31 d’agost; el 17 i el 28 de
setembre; el 15 i el 26 d’octubre; el 19
i el 30 de novembre; i el 17 i el 28 de
desembre. •

Comerç
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Una vintena de comerços participen
a la campanya “De l’escola als
aparadors”

U

n total de 17 establiments comercials d’Altafulla participen des del
8 de gener a la campanya “De
l’escola als aparadors”, que
s’allargarà fins el dia 21, i que
està organitzada per la Fundació Tarragona 2018 dels Jocs
Mediterranis, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla, l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants (ATECA)
i l’escola La Portalada.
Es tracta d’una acció l’objectiu de la qual és l’elaboració d’un element decoratiu

per part dels alumnes de
3r i 4t de Primària per a ser
exposat en els aparadors
dels comerços del municipi, amb la temàtica els XVIII
Jocs Mediterranis Tarragona
2018.
Hi ha participat un centenar
de nens i nenes que han elaborat un total de 31 manualitats.
Tal com ha explicat l’Agent
Dinamitzadora de Tarragona
2018 a Altafulla, Maria Jesús
Ortega, cada un dels treballs
presentats portaran una targeta identificativa amb el nom de

l’alumne o el grup d’alumnes i
el nom de l’escola. Aquestes
targetes s’exhibeixen al peu de
l’obra amb la finalitat que cada
autor identifiqui la seva obra en
el comerç que sigui exposada,
i també per a coneixement del
públic visitant. Les obres estaran exposades als aparadors
dels comerços fins el 21 de gener, i es premiarà la millor obra
de cada curs (3r i 4t) i escola.
Queda concretar la data del lliurament de premis, que comptarà amb la presència de la mascota Tarracvs. •
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Vida social

Cantada de la coral Nous Rebrots al Fòrum. / Foto: Ajuntament

Més de 200 infants van participar al cagatió. / Foto: Rubén Domínguez

Concert de la Jazzorquestra en favor de la Marató. / Foto: Ajuntament

Presentació del Club Bàsquet Altafulla. / Foto: Jean Segovia

Presentació del Centre d’Esports Altafulla. / Foto: Jessica Colomina
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El grup d’arpes de l’EMMA al Museu Víctor Balaguer de Vilanova. / Foto: Esther Pinyol

Josep Manchó i Francesc Tribaldo, premiats al concurs de pessebres. / Foto: Ajuntament

Fira de Nadal a la plaça de l’Església. / Foto: E.V.

Primer Bany de l’Any al Pont de Mar. / Foto: Ajuntament

L’obra d’èxit altafullenca “Pla de xoc”. / Foto: Robert Vera
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Ses Majestats els Reis, al balcó de l’Ajuntament. / Foto: A.J.

Vida social
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A la Violeta van repartir més de 100 regals. / Foto: A.J.

Melcior, Gaspar i Baltasar, durant la Cavalcada de Reis. / Foto: A.J.

La rua va repartir més de 300 quilos de caramels. / Foto: A.J.

El Patge Reial va recollir les cartes al Parc de Nadal. / Foto: Ajuntament

Última sortida del 2017 de la Penya Ciclista. / Foto: Ildefonso Cuesta

Els infants van fotografiar-se amb els Reis a la plaça del Pou. / Foto: A.J.

Els Atletes d’Altafulla, els més premiats per la Lliga Trail TGN Nord. / Foto: Atletes

Taller nutricional a La Portalada. / Foto: Susana Domingo
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És el moment d’un bany de realitat. Ni DUI, ni Tabarnia: Altafulla
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

En democràcia la gent decideix i respon allò que en unes eleccions l’hegemonia cultural li planteja. El passat 21-D tothom va votar allò que va
creure convenient. Ho va fer amb els
sentiments a flor de pell, uns perquè tenien por a la
humiliació que podia suposar veure la realitat amb
tota la seva cruesa i que els seus dirigents empresonats o fugits no els hi van voler dir: que això encara
que fos una manifestació testimonial, l’aparell de
l’Estat i la Unió Europea no estaven per a jocs de
paraules i que la maquinària judicial respon. El PP va
convertir un problema polític en un problema judicial.

Altres tenien por d’una proposta que encara que utilitzant paraules boniques, “els hiperventilats” estaven
disposats a imposar el seu pensament a la meitat de
la població sense miraments. Sabem com s’ha arribat fins aquí i el càstig electoral que ha rebut el quietisme. El resultat torna a ser el d’una societat dividida
que cal recosir i que una part no es pot imposar a
l’altra. La unilateralitat s’ha demostrat inviable i seguir
en la deriva processista sumarà divisió, ruïna econòmica i més atur.
En aquest context si algú dels piròmans habituals
llança benzina al foc les conseqüències poden ser dramàtiques i més pels qui tenen feina poc estable o pels

qui no poden suportar anys de recessió. La broma de
Tabarnia, no és tal, hi ha situacions (salvant les distàncies) que han derivat en el desastre com l’Ulster, Bòsnia,
Kosovo, Ucraïna o, perquè no, Euskadi en els anys del
plom. Una societat que celebra les seves festes separadament, que escolta mitjans diferents, que no es parla... Això no és ni pot ser Altafulla. Tenim un poble que
és l’enveja de tothom, bonic, sanejat, on la crisi ha passat més suau, amb capacitat de lideratge, amb bona
gent... Ho volem espatllar? El dia 1 alguns van tocar
l’aigua del Mediterrani per rebre l’any, tinguem tothom
un bany de realitat i seny. Fem d’Altafulla l’exemple.
Bon 2018! •

2018: Un any pel diàleg i la cooperació

Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM
Quan Alternativa ens va fer fora del
govern i va pactar fàcilment amb
l’aleshores CiU, l’Alcalde se les prometia felices. Les caretes van caure i
les seves intencions van passar a ser
fets. La primera demostració va ser
l’expulsió de l’EINA d’una de les quatre cadires d’Aigües d’Altafulla per donar-la a Ciutadans. Durant gairebé un any i mig, els republicans vam poder veure
com totes les nostres propostes (des de la gestió de la
platja fins les subvencions a les entitats esportives) tenien una única resposta per part de l’Alcalde: un NO
per sistema.

Però es va produir un gir que no estava al guió: un
PDeCAT menystingut per AA va dir prou. En menys
de dos anys i mig, l’Alcalde tenia un nou govern fallit
i aquest cop sense ningú més a qui incorporar, quedant-se en minoria. A l’EINA aquesta situació ens va
sorprendre, però teníem resposta: La nova situació requereix diàleg. Alonso està acostumat a fer el que ell
vol sense que ningú li digui res: No va acceptar cap
esmena al projecte de la Via Augusta, es va carregar
el Consell de Participació Ciutadana, no va voler cedir
espais pel referèndum de l’1d’octubre (o la seva responsabilitat a l’EINA), no ha volgut convocar cap reunió
en tot el 2017 per parlar sobre la Biblioteca.

Arribem al 2018, el darrer any sencer del mandat, i
Alonso, havent trencat dos governs, té pressa per inaugurar coses: El Casal la Violeta? La majoria del Ple vol que
sigui un espai polivalent. La Biblioteca? El Ple ha aprovat
fer un procés participatiu per decidir la seva ubicació i ell
insisteix en enviar-la a l’estació de tren. Mentre Alonso va
llençant amenaces des de la premsa, l’EINA volem arribar
a un acord sobre el pressupost. S’ha d’acabar el governar des de la imposició, ja hem vist els resultats que dóna:
trencaments. Ara cal treballar des de la cooperació, no
des de “qüestions de confiança”, perquè la nostra l’ha
perdut Sr. Alcalde, però mantenim el diàleg. A tots i totes,
bon i republicà any 2018 i llibertat pels presos polítics! •

FÒRUM
La democràcia som nosaltres
Vivim temps històrics i els ciutadans de Catalunya som conscients que ens
hi juguem molt, i per aquest motiu vam respondre amb una altíssima participació el 21D. Però més enllà de futures coalicions, la lectura més clara
i neutral que podem treure de tot això és que a Catalunya existeix una
gran fractura social. Sense haver d’anar més lluny, a Altafulla hem patit els
efectes de la intolerància i el radicalisme més malaltís: 48 hores després de
realitzar penjada de cartells, ja els teníem tots arrencats.
Des de l’Agrupació de Ciutadans vam valorar la possibilitat de realitzar
una segona penjada de propaganda electoral però vam creure oportú no
alimentar més la ràbia i l’ego dels intransigents; segurament els mateixos
individus que empaperen, guixen i desllueixen els nostres carrers i mobiliari
públic amb consignes polítiques, sense cap mena de respecte pels altres.
Però, tot va bé si acaba bé, i ens sentim profundament agraïts per la gran
resposta del poble d’Altafulla amb nosaltres, tot i les dificultats comentades
anteriorment. Hem incrementat en un 40% el suport rebut respecte a les

eleccions de 2015, i ens hem situat com a segona força, a només vint-iquatre vots de diferència dels primers. Això ens dóna moltes forces i ànims
per continuar endavant amb la nostra política útil. #749gràciesAltafulla.
En aquestes últimes eleccions, Ciutadans va fer servir com a eslògan
de campanya: “Ara sí. Votarem”. Afirmació que ja havia estat utilitzat com
a mantra adoctrinador per partits independentistes que no ens han reportat res més que confrontació i penúries en els últims temps. Un d’aquests
partits va escollir com a frase: “la democràcia sempre guanya”, i aquí els hi
hem de donar la raó, perquè Ciutadans ha estat la força més votada a tota
Catalunya; i és que, segurament, van oblidar esmentar a la seva propaganda que la democràcia som nosaltres.
Cs Agrupació Altafulla

L’Esplai de la Gent Gran organitza diferents activitats
D’entrada, us fem un recull de les activitats del passat mes de desembre.
El passat dia 1 vam fer un dinar d’homenatge a les persones del nostre
col·lectiu que han fet 85 anys aquest any, es van lliurar uns obsequis als socis i sòcies que complien aquesta condició, tot seguit un animat ball social
amenitzat pel “Sebastià” va cloure aquesta festa que es celebra anualment.
El dia 7, es va fer una excursió a Espinelves, per veure la famosa Fira de
l’Avet. Una vegada visitada la mostra i la vila, vam anar a dinar al restaurant
Els Cortals, de Sant Hilari de Sacalm. Tot seguit a casa.
El dia 22 també vam celebrar el dinar de Nadal, amb un menú adient a la

diada, torrons inclosos. Tot seguit, un animat ball amenitzat pel “Sebastià”
va cloure la diada. Us comuniquem que el proper dia 19 de gener de 2018,
farem una paella que és una compensació de la que es va fer per la festa
major. Té una aportació especial de 5 €, per les persones que van assistir a
la del dia 14 de Novembre, i l’aportació normal de 12 € per a les persones
sòcies que no hi van assistir.
Junta de l’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla
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Breus
La població d’Altafulla se situa en les 5.034 persones
La població resident a Altafulla és de 5.034 persones, segons les Estimacions de
població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a data d’1 de gener del
2017. Aquesta xifra representa un descens de 18 habitants respecte la registrada
l’any anterior, quan la taxa es va situar en les 5.052 persones. És la primera vegada des que es té constància l’any 1998 que la xifra experimenta un descens al
municipi, trencant d’aquesta manera amb divuit anys consecutius de creixement.
Per contra, sí que es consolida la tendència per sexes iniciada l’any 2010, en què
el femení va començar a imposar-se al masculí. Segons les darreres dades de
l’Idescat, actualment hi viuen 2.562 dones –8 per sota de les 2.570 registrades
l’any anterior- i 2.472 homes –també per sota dels 2.482 del 2015.

La recollida selectiva disminueix lleugerament durant el 2016
Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la xifra de recollida
selectiva a Altafulla durant el 2016 s’ha situat en les 1.299 tones, el que representa
un descens del 2,7% respecte l’any anterior quan se’n van registrar 1.335 tones.
Uns valors que sumen dos anys consecutius de decreixement, si tenim en compte
les dades del 2014, quan la xifra total va ascendir fins les 1.560 tones. La dada positiva de les estadístiques de recollida selectiva al municipi l’any 2016 és el lleuger
descens que ha experimentat la fracció resta, aquella part del residu que generem i
no és valoritzable, que ha caigut en un 1%. El total s’ha situat durant el 2016 en les
2.026 tones, davant de les 2.043 de l’any anterior. Pel que fa a la generació de residus, el total se situa en les 3.326 tones, amb 1,81 kg/habitant/dia, i 660 kg/habitant/
any. En aquest cas, uns registres molts similars als dels anys anteriors. •
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L’Institut d’Altafulla participa
al programa americà
Technovation Challenge

E

s tracta d’una competició internacional d’emprenedoria tecnològica dirigida exclusivament a noies.
L’objectiu és despertar l’interès per
l’emprenedoria i les noves tecnologies de nenes d’entre 10 i 18 anys
d’arreu del món. La professora Júlia
Llurba és l’encarregada de traslladar
aquest projecte a l’Institut d’Altafulla,
que ha qualificat la prova d’una “gran
oportunitat d’adquirir les habilitats necessàries per convertir-se en emprenedores i líders tecnològiques”. El passat
2 de desembre, Júlia Llurba va representar el centre a l’Institut Americà de
Madrid, com un dels convidats de l’ambaixada dels Estats Units. Els tallers van

a anar a càrrec de Katie Morton, directora del programa.
Les noies hauran de treballar en equip
per desenvolupar una aplicació mòbil
que doni solució a un problema social,
així com el corresponent pla de negocis
per llençar-la posteriorment al mercat i
materialitzar-la. Júlia Llurba treballarà
amb les nenes de 3r i 4t d’ESO en el
marc de les assignatures de tecnologia i informàtica. Les guiarà en tot
aquest procés, i els aportarà els recursos i materials necessaris per avançar
en el seu projecte concret. El projecte va
donar el tret de sortida el passat mes de
gener. A l’Estat espanyol, ja hi han pres
part 370 noies i 79 equips. •

Altafulla acull una jornada tècnica del Calçot de Valls
La Jornada Tècnica del Calçot de Valls que organitza cada any el departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), de la mà de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP), va organitzar-se a Altafulla el passat 1 de desembre. L’entitat va escollir el municipi com a seu de la iniciativa, que fins ara acostumava a
celebrar-se a Valls o a Cambrils. L’escenari va ser la Pallissa de l’Era del Senyor, i hi
van prendre part una trentena de persones, la majoria productors de calçots de les
quatre comarques que aglutina la IGP -l’Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el
Baix Penedès-, a banda d’algun productor de les terres de Lleida.

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

Les Explotacions Hortícoles Germans Blanch van col·laborar en l’organització
com a productors locals. Els assistents van gaudir d’un col·loqui sobre control
d’herbes en producció de ceba i calçot, a càrrec d’Andreu Taberner, responsable
de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal del DARP; i d’una ponència
sobre conservació de la ceba abans de plantar, de la mà de Sílvia Sans, tècnica de
la Fundació Miquel Agustí UPC. El director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona, Àngel Xifré, i el president de la IGP Calçot de Valls, Francesc Amill, van ser
els encarregats de presentar el programa. •
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Altafulla consolida el programa d’esports de mar a les escoles

L’

Ajuntament d’Altafulla i els centres de primària La Portalada i
El Roquissar han signat un conveni de col·laboració per promoure la
pràctica d’esports aquàtics com la
vela en edats escolars. Un programa dirigit a alumnes de 3r fins a 6è de
primària que faran activitats de vela organitzades pel Club Marítim d’Altafulla.
El programa arribarà a tots els nens i
nenes que estudien a les escoles del
municipi. Aquestes activitats ja es
practicaven, però amb aquest conveni
consoliden la relació entre les escoles,
el consistori i el club marítim i incrementen un 10 % el seu finançament.
De fet, fa nou anys que el CM Altafulla imparteix l’activitat a ambdós
centres escolars. Les sessions s’allarguen del mes de maig al mes d’oc-

tubre amb l’objectiu de “fer arribar
la vela als nens del poble perquè
controlin el medi marí i l’entorn on
viuen”, va assegurar el director tècnic
del CM Altafulla, Xavier Garrote. Per la
seva banda, el regidor d’Activitat Física
i Esport, Jaume Sànchez, va celebrar
el fet de plasmar en paper aquest conveni de col·laboració, i va destacar la
gran oportunitat que significa pels infants del municipi de “viure de cara
al mar”.
El director de l’escola El Roquissar,
Germán Martínez, va posar de relleu la
consolidació del projecte i el contacte
de la canalla amb el mar, i en aquesta mateixa línia, s’hi va referir Cristina
González, directora de La Portalada,
qui espera donar continuïtat al projecte
de cara als propers anys.

La signatura va tenir lloc a la Sala
de Comissions “Pintor Josep Sala” de
l’Ajuntament d’Altafulla. També hi van
prendre part l’alcalde d’Altafulla, Fèlix

Alonso; el president de l’AMPA El Roquissar, José Juan González, i la presidenta de l’AMPA La Portalada, Meritxell Tutusaus. •

La renovació dels vestidors del camp de futbol començaran a l’estiu

L

es obres de renovació dels vestidors
de l’Estadi Municipal Joan Pijuan es
posaran en marxa l’estiu del 2018. Així
ho ha avançat la regidora d’Urbanisme
de l’Ajuntament d’Altafulla, Marisa Méndez-Vigo. Els treballs es finançaran
amb la partida de 50.000 € de Participació Ciutadana prevista dintre del
Pressupost Municipal d’aquest 2017,
després que la ciutadania triés el projecte com una de les inversions prioritàries al municipi. En l’enquesta telefònica que el consistori va realitzar ara fa
uns mesos a través de l’empresa Espai
d’Anàlisi Social (EDAS), un 25% de les
persones preguntades va donar el seu
suport a la proposta d’arranjament.
Marisa Méndez-Vigo va explicar que
l’Ajuntament ha fet tots els tràmits ad-

ministratius necessaris perquè l’actuació es pugui aplaçar fins l’any vinent,
tot i estar inclosa dins del pressupost
de l’exercici en curs. Ha assegurat que
es tracta d’una proposta consensuada
amb el CE Altafulla, que és qui fa ús de
les instal·lacions. La voluntat és no interferir en l’activitat de l’entitat mentre s’allargui la competició.
La renovació dels vestidors donarà resposta a una demanda històrica,
tant per part del CE Altafulla com de les
famílies usuàries de l’equipament. A la
proposta de renovació dels vestidors, la
van seguir l’arranjament dels Jardins Josep Sala, amb un 16,48%, i la remodelació de la Pallissa dels Castellers d’Altafulla, amb un 6,04%. / Foto: Jessica
Colomina. •

Obertes les
inscripcions
per a l’esquiada
jove 2018

E

ls Punts d’Informació
Juvenil de la zona TRAC,
Torredembarra, Roda de
Berà, Altafulla i Creixell, organitzen una nova edició
de l’Esquiada Jove dins del
projecte Propera Parada. La
sortida es farà els dies 23,
24 i 25 de febrer a l’estació
Vallnord d’Andorra. S’adreça a majors de 14 anys i
el preu per persona és de
138 €. Aquest preu inclou
el transport, el forfait per
a 2 dies, l’assegurança i
l’allotjament a mitja pensió
a l’Hotel Panorama de 4 estrelles. Les inscripcions ja estan obertes i cal fer-les a qualsevol dels quatre
Punts d’Informació Juvenil. En el cas d’Altafulla, carrer Camí de les Bruixes,
telèfon 977 65 24 68 i correu electrònic pijaltafulla@gmail.com. •

Breus
Les subvencions a entitats
esportives s’incrementen un 10%
La regidoria d’Activitat Física i Esport de
l’Ajuntament d’Altafulla ja ha distribuït les
subvencions corresponents a l’exercici
2017 a les entitats esportives. Enguany,
la partida s’incrementa un 10% respecte
l’any anterior i ascendeix als 22.000 euros.
El repartiment es desenvolupa a partir d’un
sistema de puntuació que es va establir ara
fa uns anys, i que té en compte diferents
aspectes com ara la quantitat de socis, la
quantitat de membres, el nombre d’equips
federats i escolars, l’organització d’activitats obertes al públic, l’antiguitat de l’entitat, o la promoció de l’esport femení. Segons ha explicat el regidor d’Esport, Jaume
Sànchez, “amb aquest barem intentem ser
el més equànimes possible”. El Club Marítim d’Altafulla ha rebut 3.707,54 euros;
l’AMPA CEIP La Portalada, 3.599,63 euros;
el CE Altafulla, 3.491,72 euros; el CB Altafulla, 3.404,23 euros; els Atletes Altafulla,
3.159,12 euros; el CFS Altafulla, 2.354,79
euros; i la Penya Ciclista Altafulla, 2.281,18
euros.

Altafulla supera xifres
anteriors i recapta més de 4.400
euros per a la Marató
Altafulla ha superat en més de 600 € la recaptació assolida l’any anterior en favor de
La Marató de TV3. Aquest 2017, la xifra ha
ascendit fins els 4.391,36 €, molt per sobre de la registrada en l’edició dedicada a
l’ictus i a les lesions medul·lars i cerebrals
traumàtiques, per la qual es van recollir
3.756 €. S’han organitzat concerts, berenars solidaris, conferències, entre d’altres
activitats, amb la voluntat de contribuir en
la investigació de les malalties infeccioses.
Un seguit d’actes que cal sumar-hi l’aportació econòmica de 1.500 €, provinents
de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania.
La resta han estat recaptats per la Jazzorquestra, l’AMPA i l’Institut d’Altafulla
(1.163,62 €), l’AMPA La Portalada (674 €),
l’Ateneu Cultural de Dones (338 €, l’AMPA
El Roquissar (229,61 €), el Centre Obert
“Les Bruixes” (165 €), l’AMPA Hort de Pau
(133,07 €), l’Escola Municipal de Música (108,06 €), i la llar d’infants Francesc
Blanch (80 €). •

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 DESEMBRE
Temperatura màxima

22,6 °C

dia 30

Mitjana mensual temp. màx.

15,5 °C

Temperatura mínima

-3,2 °C

dia 4

Mitjana mensual temp. mín.

1,3 °C

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

Pluja màxima

2,1 mm

dia 26

Total pluja recollida

3,8 mm

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

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

