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S

egons l’estudi 360º Wellbeing Survey de Cigna, tres de cada
quatre espanyols pateixen estrès cada dia. El 68 % dels
enquestats afirma que es tracta d’una situació que manté sota
control, mentre que el 9 % reconeix que està al límit. Factors
com la feina, la família o envellir poden influir-hi, tot i que els experts alerten que hi ha diferències segons el gènere i l’edat. A la
feina, per exemple, són elements estressants per al sexe femení
la discriminació reflectida en salaris més baixos, el fet d’haver de
compaginar feina i fills o el sostre de vidre. Eva Rimbau, professora d’Economia i Empresa experta en recursos humans amplia
aquests elements de l’entorn laboral que poden provocar estrès
en les dones. Primer, el doble rol que han d’exercir a la llar i a
la feina, molt vinculat amb els rols de gènere de la societat i la
influència de les expectatives socials.
Aquest doble rol es reflecteix en una càrrega de feina més alta
per a les dones que per als homes, si sumem la seva dedicació al
treball retribuït i al treball domèstic no retribuït. Segon, la discriminació per gènere reflectida en salaris més baixos per igualtat de
responsabilitats, el mur de la maternitat i el sostre de vidre (barrera
invisible que impedeix a les dones accedir a les posicions més altes
de la jerarquia organitzativa). Tercer, les dones que estan soles en
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entorns laborals ocupats únicament per homes poden convertir-se
en “exemples simbòlics” i patir estereotips i discriminació, poden
sentir-se soles i ser excloses de les xarxes informals que donen
suport als homes. I quart, el risc d’assetjament sexual i de comportaments socials sexuals que no són assetjament (flirteig, acudits
o comentaris sexuals), però que també generen estrès i malestar.
Proposar a les empreses crear programes per a eliminar la
bretxa de gènere en les retribucions, fer auditories per a garantir
que les dones no estiguin en desa vantatge pel que fa a oportunitats de formació i desenvolupament o posar en marxa accions
de mentoria per a oferir suport social són algunes de les mesures
que hem de reivindicar com a societat. No obstant, siguin quines
siguin aquestes mesures per a reduir l’estrès laboral, cal anar
a l’origen per evitar que l’estrès aparegui, com ara introduir els
programes per evitar l’assetjament sexual o reorganitzar el treball
per evitar la sobrecàrrega de feina. Malauradament, la majoria
de vegades s’apliquen intervencions per curar el mal causat per
l’estrès, però no s’afronten les causes i els motius pels quals el
generen. Un primer pas és donar suport a la vaga feminista
del 8 de març com ha fet l’Ajuntament d’Altafulla. Entre totes i
tots, canviem-ho! •
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Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn
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d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano,
Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises
del Mar.
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JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
635 83 30 94
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació
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El Club Marítim Altafulla acollirà la Copa d’Europa de Patí a Vela
La Copa Catalana de Trial reunirà 150 pilots del continent
Marta Camps i Maria José Carabante, campiones de Catalunya

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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La Fundación Tony Manero actuarà en la 5a edició
del Pleamar Vintage Market

Associació Pleamar ja té gairebé
tancada la programació de la 5a
edició del Pleamar Vintage Market
d’Altafulla que se celebrarà al Parc Voramar el cap de setmana 20 i 21 d’abril. El
que sí que està confirmat és el cartell musical que promet altre cop l’èxit assegurat.
Precisament, un dels caps de cartell serà
la Fundación Tony Manero, que actuarà en
el concert en directe del dissabte al vespre.
Al grup català de música disco i funk
l’acompanyaran dissabte una selecció de DJ’s del Pleamar (Pleamar Selektors); una sessió de Lindy Hop amb TGN
swing; la música de Vinilo Travieso (La
traviesa Experience); el Sr. Oró DJ i David
Monoman DJ. La jornada de diumenge
destacarà especialment per la vessant
més familiar amb l’actuació al migdia de
Reggae x Xics, i més tard, la de Xavi Pallaretti DJ. A la tarda, tornarà la sessió de
Pleamar Selektors; la de Napoleon pincha avec Gemme le cousine DJ, i clourà la
jornada el concert en directe de La Soul
Machine, banda que no va poder actuar
en l’edició anterior pel fort vent de dissabte i que enguany torna amb les ganes de
deixar el colofó ben alt.
Els visitants podran gaudir, més enllà
de la música en directe, d’una setantena
de parades amb diferents articles Vintage com a referent mercat de segona mà

de la Costa Daurada, en un mateix espai
que ocuparà una superfície de 4.500 m2
distribuïts en una zona d’alimentació, una
altra de discos de vinil i una zona infantil.
El formulari per a les preinscripcions

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

dels paradistes està disponible al perfil de
Facebook de “Pleamar Vintage Market”,
i al web www.pleamarmarket.com. La
convocatòria s’obre a parades d’articles
de segona mà i Vintage, antiguitats, roba

de segona mà, articles d’upcycling, artesania, vinils, llibres, bicicletes, i mobles.
El Pleamar Vintage Market està organitzat per l’Associació Pleamar i la regidoria
de Comerç de l’Ajuntament d’Altafulla. •
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La Brigada Municipal resol un 46% més d’incidències
a la via pública que el 2017

a Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla ha resolt durant
aquest 2018 un 46% més d’instàncies per incidències a la via pública que
el 2017. Són dades que s’extreuen de
la memòria sobre les actuacions que realitza la Brigada anualment. Així, durant
aquest passat any s’han atès un total de
377 instàncies, lluny de les poc més de
200 que es van registrar el 2017 i que
són competència de la Brigada.
D’aquestes, un total de 121 corresponen a incidències i informes de la
Policia Local; 86 provenen de demandes de la ciutadania; 53, d’entitats, 95
de les diferents àrees de l’Ajuntament, i
un total de 22 fan referència a la pintada de guals. Un cop resoltes, han estat
contestades pel regidor corresponent de
l’àrea, o bé, mitjançant el web municipal
(www.altafulla.cat) i les xarxes socials de
l’Ajuntament, ja sigui Twitter, Facebook i
Instagram.
Aquestes incidències han estat gestionades per una mitjana de 18 treballadors i treballadores municipals, dos
més que l’any anterior, tenint en compte que hi ha una plantilla fixa de 24 dels
quals tres han estat de baixa per malaltia
gairebé tot el curs. Més enllà de les ins-

tàncies resoltes, la Brigada ha continuat
desenvolupant diferents treballs on destaquen la redistribució de la zona verda
del carrer Clot de Torrell on està instal·lada l’escultura “Al·legoria a l’11 de Setembre”; la renovació del Parc de la Caputxeta; l’arranjament de voreres i jardinera
de la plaça de Sant Isidre; la reforma dels
abeuradors d’aigua a l’Era del Castell; la
col·locació de les cistelles de bàsquet al
Parc de Brises del Mar; l’ampliació del
hort del col·legi La Portalada; les obres
de reparació de la Piscina Municipal per
fuita d’aigua; la pintada dels vestuaris del
camp de futbol; el condicionament i pavimentació del Passatges del Roqueró i
dos vials que connecten els carrers Gaià
i Portalada, i la neteja i condicionament
dels safareigs de l’Hort del Senyor, entre
d’altres millores.
També cal remarcar els treballs de
posada en marxa dels edificis públics
com ara els col·legis La Portalada i El
Roquissar, o les llars d’infants municipals Francesc Blanch i Hort de Pau on
cal subratllar la feina de les sis treballadores de neteja diària que atenen els
centres educatius i altres espais municipals com l’Ajuntament, l’Escola de
Música, entre d’altres; els dos bidells de

les escoles La Portalada i El Roquissar,
així com també les tres persones fixes
que vetllen per al bon manteniment de
les instal·lacions del camp de futbol i el
Pavelló.
Un gruix important del temps esmerçat per la Brigada Municipal l’ocupa l’organització i logística de les fires, festes i
actes públics, ja siguin organitzades des

L’empresa ETRA BONAL SA s’encarregarà del
nou enllumenat públic al carrer Santa Marta

L’Ajuntament millora les instal·lacions
del local dels Castellers

E

L

a companyia ETRA BONAL SA serà
l’encarregada de les obres incloses
en el projecte de renovació de l’enllumenat públic al carrer Santa Marta del
barri dels Munts, després que hagi estat
l’empresa que ha obtingut més punts
en el concurs públic sobre la proposta
d’adjudicació del contracte d’obres i al
qual s’hi ha presentat un total de set
companyies.
ETRA BONAL SA ha estat la companyia que millor oferta econòmica havia
presentat i que finalment l’import d’adjudicació ha estat de 61.358,87 € amb
el desglossament següent: 50.709,67
€ i 10.649,03 € d’IVA. D’aquesta manera, la proposta rebaixa en gairebé
34.000 € el pressupost de licitació que
s’elevava fins als 95.206,08 € amb IVA
inclòs.
Els treballs consistiran, a banda de
la renovació de la xarxa i els fanals, en
la posada en funcionament d’un sistema Citytouch Lightwave de Philips.
Aquesta eina de programació permet re-

alitzar la il·luminació dinàmica, intel·ligent
i flexible. És un sistema de gestió i administració on line que connecta de manera bidireccional els punts de llum amb la
plataforma Citytouch i a la inversa. Les
seves funcionalitats, entre altres, són la
gestió remota, la mesura de l’energia i la
supervisió de la llum.
Quant a l’empresa adjudicatària, es
tracta d’un gran grup empresarial dedicat a posar al servei de la societat les
tecnologies més avançades en les àrees
de mobilitat, xarxa de tràfic i transport,
enllumenat, energia, seguretat i comunicacions amb una llarga experiència de
més de 30 anys.
D’altra banda, la regidora de Via Pública, Marisa Méndez-Vigo, ha avançat
que més enllà de renovar l’enllumenat
la intenció és asfaltar part del carrer. La
partida que ara permet la renovació de
l’enllumenat prové d’una modificació de
crèdit derivada del romanent de tresoreria, aprovada pel ple de la corporació
l’abril de l’any passat. •

de les regidories com des de les entitats
que compten amb la col·laboració de
l’Ajuntament, i que en són més de 200
activitats. Moltes d’elles han estat concentrades en els mesos d’estiu, comptant de juny a setembre, on aquest any
passat van ser ateses per una mitjana
de 19 treballadors i treballadores municipals. •

ls Castellers d’Altafulla començaran la nova temporada amb les
instal·lacions del local renovades.
L’Ajuntament d’Altafulla va presentar el passat 22 de febrer les obres
de millora de la Pallissa de l’Era de
l’Ixart, local dels de la camisa lila, en
una visita institucional amb l’alcalde
d’Altafulla, Fèlix Alonso; la regidora
de Cultura, Montse Castellarnau, i el
president i vicepresident dels Castellers d’Altafulla, Paco Pérez i Arturo
Palavecino, respectivament.
Els treballs han consistit principalment en la reparació d’unes filtracions d’aigua que es produïen en la coberta
de la pallissa; en el revestiment del terra del patí d’assaig on s’ha instal·lat cautxú
per esmorteir amb seguretat possibles caigudes i s’ha ampliat l’espai eliminant un
petit mur; en la reforma i ampliació del lavabo on s’ha habilitat una dutxa i s’ha
proveït d’aigua calenta; en la instal·lació d’una nova xarxa d’assaig ocupant mig
espai del pati, i en l’eliminació del desnivell d’accés al local. La inversió per part
del consistori ha estat de 30.000 euros.
La regidora de Cultura, Montse Castellarnau, ha destacat la reforma del local
dels castellers en matèria de seguretat, higiene i filtracions d’aigua, i ha recordat que “es tracta d’una demanda històrica de la colla que finalment s’ha pogut
acomplir”, i ha posat èmfasi també al fet que “era una de les prioritats que la ciutadania va expressar en l’enquesta ciutadana que va dur a terme el consistori”
l’estiu del 2017.
Per la seva banda, el president dels Castellers d’Altafulla, Paco Pérez, ha
remarcat l’ampliació, el guany en seguretat del local d’assaig, i els treballs de
millora del lavabo de cara a les activitats que organitza la colla amb la canalla.
Quant a la nova temporada, els reptes de l’entitat passen per “mantenir-se com
a colla de 7, i intentar fer el salt als castells de 7 i mig en el punt àlgid de la temporada”, com va remarcar el vicepresident, Arturo Palavecino. El tret de sortida
dels assajos el donaran el proper 8 de març amb la celebració del popular ‘Sant
Tornem-hi’. •

Ajuntament
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Comencen les obres de remodelació de La Violeta

empresa adjudicatària Contratas Vilor SL ha
començat aquest mes de febrer les obres de
remodelació del Casal La Violeta que l’ha de
convertir en un ampli teatre auditori amb capacitat per
a unes 300 localitats. Es preveu que les obres estiguin
enllestides en vuit mesos i des de la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil
Marisa Méndez-Vigo, s’espera que “es pugui organitzar una activitat ja per la pròxima Festa Major de Sant
Martí”.
La remodelació de la Violeta és un dels projectes
cabdals d’aquest mandat, amb una inversió total de
798.460,85 € amb l’IVA inclòs. D’aquests, 162.646 €
provenen d’una subvenció que s’emmarca dintre del
Pla d’Acció Municipal 2018, que atorga la Diputació de
Tarragona, i la resta, prové del romanent de tresoreria
positiu del Pressupost Municipal de l’exercici 2017.
La proposta, dissenyada per EDDAB Arquitectura
SLP, contempla una superfície útil de 504,95 m2, i on
es preveu diferents actuacions que passen principalment per la substitució de tota la coberta, l’aïllament
tèrmic extern que permeti mantenir la temperatura interior, la intervenció sobre l’estructura per millorar els
espais interiors, la millora dels accessos, acabats, paviments i revestiments, la reforma total i ampliació dels
lavabos i els vestidors, l’increment de l’equipament tècnic i l’adquisició d’equips per als diferents usos.
Segons ha assegurat la regidora d’Urbanisme, els treballs no suposaran cap afectació al carrer de l’Hostal ja que tots els moviments es duran a terme des de l’entrada
posterior del casal propera al carrer Albert Boronat, com es pot apreciar en la imatge. / Foto: A.J. •

Visita dels alumnes de 3r de l’Escola
La Portalada a l’Ajuntament d’Altafulla

Instal·len passos elevats a la Ronda per minorar
la velocitat dels vehicles

L’

Ajuntament d’Altafulla ha instal·lat passos elevats a la Ronda
d’Altafulla amb l’objectiu de reduir la
velocitat dels vehicles que hi circulen.
Després d’un informe elaborat per la
Policia Local, es va detectar que en
aquest tram, concretament entre la
zona de l’Hotel Oreneta i la ronda de
la Creueta, alguns automòbils i moto-

cicletes superaven els 70 Km/h quan
la velocitat permesa en aquest tram és
de 40 km/h, i en el de la zona escolar, de 30 km/h. La inversió ha estat de
9.500 € per a la millora de la seguretat viària dintre del municipi. Des del
consistori reclamen que es respecti la
senyalització i els límits de velocitat. /
Foto: Ajuntament •

E

ls alumnes de tercer de Primària de
l’escola La Portalada van visitar el
passat 15 de febrer l’Ajuntament d’Altafulla on els van rebre l’alcalde, Fèlix Alonso; la segona Tinent d’Alcalde, Montse
Castellarnau, i el regidor d’Educació,
Jaume Sànchez. A la sala de Plens, els

van explicar el funcionament de l’Ajuntament i del Ple Municipal. Els alumnes
també es van convertir en periodistes i
van emular una roda de premsa on els
van fer preguntes sobre l’administració
local, el municipi i d’actualitat política. /
Foto: A.J. •
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L’Ajuntament recuperarà la subvenció de les llars d’infants

l Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de la Generalitat
de Catalunya contra una sentència prèvia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga el govern català a assumir
el finançament de les escoles bressol d’una trentena de municipis, i que
va deixar d’atorgar a partir del 2012.
La reclamació la va impulsar el Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per
l’Educació a Catalunya amb l’objectiu de defensar els recursos compromesos pel Govern i evitar que es derivés aquesta responsabilitat
financera cap a les Diputacions. Aleshores, també s’hi va sumar l’Ajuntament d’Altafulla a través de la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC).
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha celebrat una sentència que “era
evident que ens donaria la raó”. El batlle ha apuntat que ara caldrà veure
quins anys es recuperen. La decisió del tribunal reconeix el dret dels
consistoris de rebre 1.300 € per alumne pels cursos 2012-2013,
2013-2014 i 2014-2015.
Els 1.300 € per infant que estableix la sentència se situen molt per
sobre dels 875 € que la Diputació de Tarragona ha atorgat al consistori
altafullenc aquest curs 2017-2018, i que en la seva totalitat ascendeix als
64.000 €. D’acord amb la sentència, estaríem parlant d’una recuperació
de 425 € per alumne al curs. / Foto: Llar d’Infants Francesc Blanch •

El director d’Ensenyament a Tarragona confirma la mitja jornada de professorat per a l’Institut

E

l director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Jean-Marc
Segarra, va visitar el passat 14 de febrer
l’Institut d’Altafulla, en una trobada de
treball que va comptar també amb l’alcalde, Fèlix Alonso; el regidor d’Educació,
Jaume Sànchez; l’inspector d’Ensenyament, Jordi Fortuny; el director del centre, José Ramon García; el cap d’estudis,
David Gil; la secretària, Begoña Gairín; i la
coordinadora pedagògica, Taís Simó.
Jean-Marc Segarra va confirmar de
primera mà la mitja jornada de professorat més amb què comptarà el centre
durant aquest curs, un fet que van celebrar tant l’Ajuntament com el claustre, i
que permetrà donar resposta a les necessitats dels joves MENA escolaritzats.

Alumnes del PTT embelleixen l’entorn del
Castell d’Altafulla

El director dels Serveis Territorials d’Ensenyament també va traslladar-los-hi
l’inici imminent al llarg d’aquest trimestre dels treballs de reparació d’unes
aules afectades per filtracions d’aigua.
La visita també va servir per posar
sobre la taula el futur del centre a nivell
d’ocupació. Actualment, tot i funcionar
amb un sistema de 4x2 línies, està dissenyat per 3x2. Les opcions que s’estudien per solucionar aquest problema
d’espai passen per una ampliació del
centre, fer ús de l’escola El Roquissar en
cas que aquesta disposés d’espai lliure,
o la instal·lació de barracons. Aquesta
darrera opció, però, no es contempla,
de moment, des del Departament d’Ensenyament. / Foto: A.J. •

L’Institut renova el material esportiu del centre

A

lumnes del Pla de
Transició al Treball en
Vivers i Jardins d’Altafulla
van arranjar el passat 14 de
febrer un tram del camí que
voreja el Castell d’Altafulla
situat davant l’entrada principal. Els treballs van consistir en condicionar aquest
tram amb gespa i travesses de fusta amb l’objectiu
de fer-lo més atractiu i segur per al vianant. A més,
els alumnes del PTT d’Altafulla també van fer pràctiques a l’entorn fluvial del
riu Gaià on hi van plantar
diferents espècies pròpies
amb l’ajuda de l’Associació Mediambiental La Sínia,
entre d’altres tasques. /
Foto: Ajuntament. •

E

ls alumnes de l’Institut d’Altafulla gaudeixen des de primers de febrer de nou material esportiu gràcies a la col·laboració de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del centre. En aquest sentit, s’ha ampliat la zona de joc al pati on s’hi ha incorporat dues taules de tennis taula d’exterior. / Foto: Institut d’Altafulla •
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L’Ajuntament planteja un nou centre de

Per la concepció del programa
del nou centre, els serveis tècnics municipals esperen comptar amb la col·laboració dels
usuaris de l’esplai i de les entitats i professionals implicats.
Inicialment el programa inclou
dependències separades en
planta baixa per a cobrir les activitats actuals, que sumades a
la sala polivalent pràcticament
dupliquen l’espai útil actual
(400 m2), afegint la possibilitat
de segregar quan calgui les
activitats dirigides. La planta
superior estaria destinada als
nous serveis sanitaris i estètics,
sumant un total de 760 m2. •

INTERNET

PETANCA

IN
IS
TR
AC
IÓ
AD

M

SERVEIS

VESTÍBUL
CAFETERIA

Un altre dels objectius del projecte és resoldre els problemes
de control higro-tèrmic i de
consum d’energia, incorporant
mesures d’estalvi i eficiència
energètica que vagin més enllà de les exigibles legalment, a
fi de garantir el màxim confort
amb una despesa sostenible.
El pressupost per la construcció del nou centre s’estima per
sota de 1,5 milions d’euros,
incloent tot l’equipament necessari per a les activitats regulars i els serveis bàsics.

LECTURA

GUARDA ROBA

REBOST

Però al centre li falten dependències específiques per a activitats més dirigides, com esports o tallers, i per la prestació
de serveis sanitaris o estètics
com perruqueria, fisioteràpia
o podologia. Aquestes mancances són difícils d’encaixar
en la configuració actual i són
un dels motius que han portat
l’Ajuntament a plantejar-se la
construcció del nou centre de
serveis.

COSTURA

SERVEIS JA
EXISTENTS EN
LʼESPAI ACTUAL

PLANTA BAIXA

D

es de principis d’any
l’Ajuntament d’Altafulla
està estudiant la construcció d’un nou centre de serveis per a la gent gran en l’emplaçament de l’actual esplai del
carrer de les Bruixes. L’esplai
és un lloc molt estimat per la
gent gran del poble. En ell s’hi
han celebrat centenars d’activitats socials i culturals, i periòdicament s’hi organitzen àpats
de convivència. És un edifici
acollidor i molt lluminós amb
un gran espai central (223 m2)
ple de racons on s’hi ubiquen
les diverses activitats: lectura,
costura, Internet, projeccions.
La superfície actual del centre
és de 477 m2 en planta baixa.

ACTIVITAT
SOCIAL I RECREATIVA
SALA POLIVALENT

ENTRADA
CUINA

El arbres existents
es conservaran
pràcticament tots

Las sales disposaran
dʼamplis finestrals per
gaudir de força llum

Acció social
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serveis per a la gent gran d’Altafulla

PRIMERA PLANTA

EL NOU ESPAI
DISPOSARÀ DE
MÉS SERVEIS

FISIOTERAPIA
I PODOLOGIA

ESTÈTICA

PERRUQUERIA

SERVEIS

AUDIOVISUAL
TERRASSA

CINEMA, TEATRE,
CONCERTS

DIFERENTS
USOS DE LʼESPAI
POLIVALENT

DINARS, SOPARS

BALL, EXHIBICIONS

IOGA, ZUMBA, PILATES
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#OrgulldAltafulla

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E
Pocs pobles poden dir amb orgull que
són el primer poble d’Espanya que es
va declarar lliure de desnonaments i
ho va complir. Una promesa difícil
com el programa electoral que en la
seva major part hem fet realitat. A l’estiu del 2017 fèiem
una enquesta a la població, a través d’una empresa
demoscòpica de reconegut prestigi, amb una mostra
molt àmplia, i ens deia que el 95 % de la gent que viu a
Altafulla sent orgull de la seva població i que la nota
mitjana que posava a la nostra població era del 8,24.
Quan tinc oportunitat de passejar per Torredembarra, la
Riera o Tarragona no són pocs els que m’aturen per
felicitar-me del que hem fet i en el que hem convertit el

nostre poble. Podem estar orgullosos per no haver deixat a ningú a l’estacada. Sempre donant respostes des
de les estructures que un país avançat com es Catalunya es dota per atendre les situacions difícils que tothom pot patir en algun moment. També fent un poble
inclusiu on des dels petits fins als més grans poden
gaudir d’uns serveis que ja voldrien les grans ciutats.
Acabem d’iniciar les obres de La Violeta que es convertirà en el ‘pal de paller’ de la cultura de la vila, un veritable casal on gaudir des de teatre a cinema passant per
actuacions musicals o conferències.
El transport adaptat incorpora un nou vehicle amb
un cost de més de 30 mil € i continuarà donant servei
a la gent gran per facilitar-li millor la vida. La inten-

ció és poder projectar uns propers quatre anys amb
la capacitat inversora que et permet un poble on la
gestió és excel·lent i el deute amb els bancs 0, cosa
que permet poder tornar a invertir en necessitats de
la població. Un dels reptes pendents, i ja en cartera
superats els entrebancs, és portar l’aigua de l’Ebre a
Brises del Mar o començar a pensar en la recuperació
de l’antic hospital o en arranjar la Ronda, l’entorn de la
Vila Closa o el Barri Marítim i els Munts. El darrer que
tenim en ment és convertir l’actual casal d’avis en un
centre de serveis per a la gent gran i donar respostes
en un futur a les necessitats d’una població que no
para de créixer, el nostre #OrgulldAltafulla. •

Toca reivindicar-nos i reivindicar

Alba Muntadas Olivé # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM
Entrem en el mes de març que un any
més es convertirà en un mes de reivindicacions del moviment feminista al
voltant del dia de la dona treballadora.
L’EINA ens sumem a aquestes reivindicacions i volem animar-vos a participar a tots els actes
que ha preparat l’Ajuntament. En especial us animem a
sumar-vos a la vaga general convocada pel divendres 8
de març i a participar a la manifestació que començarà a
les 18.30 a la plaça Imperial Tàrraco per tal de reivindicar
la plena igualtat de gènere. D’altra banda, a L’EINA creiem que ha arribat l’hora de fer balanç de la nostra tasca
a l’Ajuntament aquests darrers anys, tant des del govern

com des de l’oposició. Hem demostrat la nostra capacitat de govern al capdavant d’àrees tan importants i diverses com Hisenda, Urbanisme, Joventut, Cultura i Festes,
Educació, Acció Social i Polítiques de Gènere, i volem
destacar la promoció de la participació ciutadana en totes aquestes àrees mentre estàvem al govern i que ha
desaparegut des del moment que se’ns va apartar
d’aquestes responsabilitats.
A l’oposició hem demostrat constància en la nostra tasca de control al govern i els hem obligat a ser
més transparents i a facilitar-nos documentació que
ens negaven gràcies a la resolució d’un òrgan independent que ens donava la raó, establint que teníem dret

a l’accés a aquesta documentació. Així mateix, L’EINA
també hem començat a posar fil a l’agulla per a definir
quins creiem que han de ser els projectes a desenvolupar en el proper mandat, i, com que volem fer partícips
tots els altafullencs i altafullenques d’aquest procés,
estem realitzant enquestes a diferents punts del poble
per recollir la vostra opinió sobre les nostres propostes
i escoltar-vos si teniu algun suggeriment. Per tot això
volem convidar-vos el proper 17 de març a les 11.30
a les escoles Teresa Manero per tal de fer balanç de la
nostra tasca a l’Ajuntament i per comentar els resultats
d’aquesta enquesta i així entre tots i totes començar a
construir el futur d’Altafulla. •

Camins de prosperitat

Hèctor López Bofill # Partit Demòcrata Europeu Català - PDeCAT
Altafulla és una vila plena de talent. Tenim un gran número de professionals
de totes les disciplines: metges, juristes,
científics, dissenyadors, arquitectes, artistes, escriptors, cuiners... Tenim proporcionalment a la població el número de doctors més alt
de tota la demarcació de Tarragona. No obstant, molts
d’aquests professionals no poden treballar a Altafulla. Un
dels objectius prioritaris de Junts per Altafulla consisteix en
crear el marc idoni perquè aquest talent es pugui desenvolupar al màxim nivell. Crear un pol que sigui referent al
país en l’àmbit de la recerca i la creativitat que han de ser
els principals vectors del creixement econòmic del futur.

Hem de tenir cura del turisme i potenciar-lo, com la principal font de riquesa que encara és del municipi, però també
cal obrir noves expectatives amb aportacions que han de
procedir de la tecnologia, la ciència, la cultura i l’art. Per
això, destaquem la creació d’un programa que faciliti la
connexió d’aquests professionals perquè puguin realitzar
la seva activitat al poble i puguin treballar-hi conjuntament;
la dotació d’espais perquè es despleguin amb tota la seva
intensitat, l’establiment de vincles amb les universitats catalanes, i amb la Universitat Rovira i Virgili en particular.
Perquè congressos d’especialistes en diverses matèries es puguin celebrar a Altafulla i perquè estudiants
i investigadors catalans i estrangers puguin realitzar-hi

estades de recerca, tot això amb l’objectiu a llarg termini de promoure l’establiment d’empreses de tecnologia
neta amb la corresponent dinamització de barris d’Altafulla allunyats de les zones de demanda turística. Ens
apassiona imaginar aquest futur per a la nostra vila amb
riquesa, cohesió i sostenibilitat, ja que la premissa bàsica de foment de l’activitat empresarial és que aquesta es
troba plenament integrada en una política de respecte pel
medi ambient i d’autosuficiència energètica. En definitiva,
la nostra ambició és convertir Altafulla en una vila capdavantera en coneixement, que sigui una vila pròspera des
de la intel·ligència i que ens permeti participar dels beneficis de la modernitat en les millors condicions. •

FÒRUM
El persistente desequilibrio entre hombres y mujeres
Preocupats. Així ens sentim des del ple ordinari del passat 28 de gener. Hi van assistir
Ahora que este mes las mujeres estamos de noticia, cabe recordar la ley de igualdad del
2007 donde recomendaba a las grandes empresas y a las de más de 250 empleados a
incluir el 40% de mujeres en sus consejos de Administración y cuyo plazo se estableció
para el 2015. Los años han pasado y difícilmente se están cumpliendo esas recomendaciones pues apenas estamos en el 24% y el 33% si añadimos las empresas familiares, unos porcentajes que nos sitúan entre los últimos países europeos y lo más grave,
entre el paro femenino más elevado. Aun así en España hemos evolucionado cuando
observamos que en el 2002 la presencia de las mujeres en las compañías era tan solo
del 2%. Es patente la necesidad de políticas, programas, y medidas a corto y largo plazo
para mejorar dicha situación. La mujer actual cuenta con empuje y capacidad, pero no
dispone del apoyo empresarial y social, ya que la ley no se ha materializado en muchos
niveles. La falta de referentes femeninos hace que sea importante un cambio de actitud
empresarial y políticas de igualdad.
Es fundamental realizar un esfuerzo por parte de altos cargos y puestos de responsabilidad para impulsar ese liderazgo femenino y contar con equipos directivos hete-

rogéneos. Muy importante remarcar la evidente “imparcialidad” ante el cambio físico
originado por la edad entre un hombre y una mujer. Ese cambio no es tenido en cuenta
en el género masculino, sin embargo, muchas e injustamente se penaliza a la mujer de
cierta edad. Esencial no penalizar a las mujeres profesionales que deciden ser madres y
sobre todo revalorizar el papel social de la familia, dentro del tejido social y económico.
Estudios revelan que la flexibilidad favorece la conciliación y la productividad, generando compromiso y confianza. Es importante hacer compatible el horario escolar con el
laboral o adecuarnos a horarios más europeos. Si bien el liderazgo personal y político
de las mujeres ha alcanzado un puesto más notorio en estos últimos tiempos, ha sido
gracias a las cuotas impuestas por los partidos políticos en sus listas de candidatos, y
las legislaciones impulsadas para conseguir parlamentos más paritarios. La mujer es
esencial en todas las sociedades, sin embargo no recibe de la sociedad el reconocimiento que merece.

Agrupació Cs Altafulla-Gaià
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8 de Març, Vaga de Totes
Per segon any consecutiu, el moviment feminista ha convocat una vaga general
de 24h pel proper 8 de març; i és una vaga feminista perquè no es limita a l’àmbit
productiu: també fem vaga de cures. El treball de cures o treball reproductiu (cuidar d’infants o persones grans, netejar, cuinar, anar a comprar o rentar la roba) és
imprescindible per al manteniment de la vida i per tant necessari perquè hi hagi treball productiu. Aquest treball ha estat fet tradicionalment per dones i és totalment
invisible i gens reconegut. Per aquesta raó ens hem d’aturar el 8 de març, per visibilitat que si les dones parem, el món s’atura. El vuit de març tothom que tingui un
treball assalariat està cridat a una vaga laboral de 24h per denunciar les múltiples

discriminacions laborals que patim les dones, però sobretot totes les dones estem
cridades a una vaga de cures, i cal que els homes s’ofereixin per assumir totes les
tasques domèstiques i de cura de les persones; perquè volem una economia centrada en la vida i no en els mercats, perquè ens volem vives i amb vides dignes. I
per cridar-ho totes juntes, ens veiem a la manifestació unitària de Tarragona el 8 de
març a les 18:30, perquè juntes és com som més fortes.

Olga Muntadas Olivé
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“La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla” se celebrarà
del 29 de març al 14 d’abril

L

a regidoria de Comerç i Consum de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala
l’edil Jaume Sànchez, ja ha posat en marxa els preparatius de la que esdevindrà la 4a edició de “La Xoixeta. Tapes Bruixes Altafulla”, una ruta que combina
la gastronomia, l’oci, i el turisme, i que presenta la bruixa més popular del municipi
com a fil conductor. Tindrà lloc del 29 de març al 14 d’abril i comptarà amb una
vintena de bars i restaurants de la vila.
La cita s’avança enguany en el calendari amb la voluntat d’omplir
el buit d’activitats tot just abans de la Setmana Santa. El regidor Jaume
Sànchez ha explicat que l’objectiu torna a ser la desestacionalització del
turisme. D’aquesta manera, els noms esotèrics tornaran a les cartes dels
bars i restaurants que se sumen a la nova edició de la iniciativa. Sorprendre
els comensals amb un ampli ventall de colors, textures, i ingredients,
serà el principal objectiu de cadascun dels participants.
El preu de la tapa serà de 2,80 €, i inclourà el tastet, i un refresc, un quinto de
cervesa, o una copa de vi. Aquells clients que completin tot el recorregut de la
ruta rebran un petit obsequi, i podran votar la millor tapa, que serà reconeguda
amb una distinció especial com és habitual en cada edició. •

Obertes les preinscripcions per a la 22a Fira d’Artesans d’Altafulla

E

l Col·lectiu d’Artesans ha obert el període de preinscripció per
participar en la 22a edició de la Fira d’Artesans d’Altafulla, que
s’allargarà durant quatre jornades com és habitual i que enguany
serà del 15 al 18 d’agost.
Els i les paradistes que en vulguin formar part ja poden tramitar
la seva petició mitjançant el correu electrònic de l’entitat artesansaltafulla@gmail.com. La Fira d’Artesans d’Altafulla és la fira per excel·lència del municipi. És una cita ineludible per als amants de l’artesania de qualitat i de casa nostra. Està organitzada pel Col·lectiu
d’Artesans i compta amb la col·laboració de la regidoria de Turisme
de l’Ajuntament.
La mostra compta anualment amb un total de 120 parades on
l’artesania de qualitat és la principal protagonista. S’ubica a l’entorn
de les Eres del Castell, i al llarg dels quatre dies els visitants gaudeixen de mostres d’oficis, espectacles lúdics, oci infantil, actuacions
musicals, i un espai gastronòmic per conèixer l’artesania tradicional i contemporània, i compartir un ampli programa d’activitats amb
tota la família. •

Altafulla participa en el projecte “Retail Trends”, de noves tendències comercials

E

ls municipis adherits al projecte comercial que ha impulsat recentment
la Cambra de Comerç de Tarragona es
van reunir el passat 19 de febrer, a la Pallissa del carrer Vinyet a Altafulla, en una
nova edició de “Retail Trends”. L’objectiu
va ser el mateix que el de les darreres
sessions, celebrades a Salou i Cunit, el
de cercar noves fórmules comercials per
millorar l’oferta turística. També hi van
participar els municipis de Torredembarra i Roda de Berà.
Es tracta d’una trobada que permet
promoure idees i intercanviar opinions
i experiències per fomentar un comerç
més atractiu i donar un caràcter als establiments per ser una referència turística.
En aquesta ocasió, el tema a tractar era
la proposta de valor, element indispensable si fem referència a qualitat i nivell
de professionalitat als comerços. Durant

la sessió també es van tractar altres temes com ara la motivació de la proposta de valors, els valors corporatius, la
competència i els factors claus d’èxit per
aconseguir un nou model de negoci comercial i poder adequar l’activitat a dos
períodes de venda molt diferenciats entre temporada turística i la resta de l’any.
En aquesta edició es va poder fer un
intercanvi d’experiències a partir d’una
anàlisi de la localitat altafullenca, explicant les actuacions municipals que es
realitzen tant en matèria comercial, com
en les àrees de turisme i oci. Un espai on
hi juga un paper fonamental l’Associació Turística d’Empresaris i Comerciants
d’Altafulla (ATECA). La jornada va culminar amb dues trobades als comerços
Regal i Paper, i la botiga gourmet Mariscal & Sarroca, on van intercanviar experiències de vendes. / Foto: Ajuntament •
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El Club Marítim Altafulla organitzarà els dies 19, 20 i 21 d’abril la
Copa d’Europa de Patí a Vela

E

l Club Marítim Altafulla acollirà els
dies 19, 20 i 21 d’abril la 19a edició de la Copa d’Europa de Patí
a Vela Sènior i la 22a edició de la Copa
d’Europa de Patí a Vela Júnior. Es preveu l’assistència d’uns 150 regatistes d’ambdues modalitats d’arreu del
continent europeu. El club altafullenc
ja ha obert les inscripcions al seu portal www.clubmaritimaltafulla.com, que
s’allargaran fins al 5 d’abril i tenen un
cost de 50 € per a la categoria Sènior
i de 25 € per a la categoria Júnior. El
Comitè organitzador té el dret d’acceptar inscripcions fora de termini amb una
càrrega de 20 €.
Més enllà de la prova, el Club Marítim
Altafulla organitzarà diferents activi-

tats al llarg dels tres dies de competició perquè tant regatistes com famílies
puguin gaudir de les instal·lacions de
l’entitat a peu de platja. Hi haurà còctel
de benvinguda, concert a la platja, sortides de vela, lloguer de pàdel surf gratuït
per a les famílies de regatistes, sopa de
gala, entre d’altres. La competició està
organitzada per la Federació Catalana
de Vela i el Club Marítim Altafulla, amb
la col·laboració de la Real Federación
Española de Vela, l’Asociación Internacional de Vela Patín i la regidoria d’Esport
de l’Ajuntament d’Altafulla.
D’altra banda, el club ja ha obert
també les inscripcions per a la 9a edició
del Campus de Setmana Santa 2019.
Una activitat que pretén combinar els

esports nàutics amb altres activitats esportives com el tennis, voleibol, els jocs
de platja o les manualitats que podran

gaudir nens i nenes de 4 a 16 anys els
dies 15, 16, 17 i 18 d’abril de 9h a 13h.
/ Foto: CMA •

Toni Bonet i el CM Altafulla reconeguts en
la 52a Festa de la Vela Catalana

La Copa Catalana de Trial reunirà uns 150
pilots d’arreu del continent

L’

entorn de les Eres
del Castell d’Altafulla i el Parc del Comunidor es convertiran el pròxim 14 d’abril, a partir de
les 9h del matí, en un singular escenari de trial per
acollir per tercera edició
consecutiva la Copa
Catalana de Bike Trial.
La d’Altafulla serà la
segona prova del campionat que començarà
primer a Barcelona, el
23 de març, i finalitzarà
a Matadepera, el 15 de
setembre. També passarà per Girona, l’1 de
juny; i per Sant Antoni
de Vilamajor, el 9 de juny.
Està previst que uns 150
pilots provinents de Catalunya, l’Estat i d’arreu
d’Europa
competeixin
a Altafulla amb la presència dels millors pilots
d’aquesta modalitat. Tot i
que encara està per concretar els horaris, està previst que les primeres categories a
competir seran les de l’Aleví, Open, Màster, R2 i R3, i cap a les 12h, serà el torn de
les categories Principiant i Pre-Benjamí, que finalitzaran a les 13:30 h.
Entremig d’aquestes dues franges, es disputaran les categories d’Elit i R1, que
començaran a les 11:00h i acabaran cap a les 13:30h, hora que està prevista l’entrega de premis. L’organització va a càrrec del Club Bike Trial Costa Daurada de
Torredembarra i la regidoria d’Esport de l’Ajuntament d’Altafulla. •

E

l Club Marítim Altafulla va ser un dels clubs més llorejats en la 52a edició de la
Festa de la Vela Catalana que va acollir el Museu Marítim de Barcelona el passat
1 de febrer. L’entitat va ser reconeguda en la categoria Veles d’Or i Toni Bonet com
a campió de Catalunya i guanyador del rànquing en la categoria RS:X.
La Festa de la Vela és l’esdeveniment més important de la temporada perquè “la
Federació convoca als diferents clubs i escoles que treballem per promocionar la
vela”, va explicar el director tècnic del CM Altafulla, Alejandro Villacorta. Tanmateix,
també fa un reconeixement als millors esportistes de l’any, projectes socials i escoles
de vela, i dóna a conèixer al millor i la millor Navegant.
El Club Marítim va obtenir vuit punts, la màxima puntuació en la categoria Vela
d’Or. Un punt més li hagués permès formar part del selecte grup de clubs que formen
part de la categoria Vela de Platí. La Federació Catalana de Vela l’ha puntuat amb
aquesta nota després de comptabilitzar el nombre d’alumnes i llicències de competició que disposa l’entitat. / Foto: CMA •

Marta Camps i Maria José Carabante regnen al Campionat de Catalunya en Pista Coberta

M

arta Camps i Maria José Carabante van completar una magnífica jornada per l’esport altafullenc
al Campionat de Catalunya en Pista Coberta que es
va disputar el cap de setmana 16 i 17 de febrer a Sabadell. Camps es va proclamar campiona en els 800
i en els 3.000 metres, mentre que Carabante va vèncer en els 200 i els 400 metres llisos. Després d’aconseguir aquests dos títols, Marta Camps ha arribat als

24 campionats de Catalunya individuals, allargant
la seva exitosa trajectòria en el món de l’atletisme. A
més, va fer la tercera millor marca del seu historial en
els 3.000 metres. Els pròxims reptes de Marta Camps
i Maria José Carabante són el Campionat d’Espanya i
el Mundial en pista coberta. La cita nacional tindrà lloc
del 8 al 10 de març a Orense (Galícia) i la cita mundial
es disputarà del 24 al 31 de març a Torun (Polònia). •
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977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

Guàrdia Civil

062

MOSSOS D’ESQUADRA

112

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

Emergències

112

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia ALTAFULLA MAR
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinA de Turisme
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26

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. CARME RIQUELME / INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. MIQUEL RIUS: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
			
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
			
DM, DX, DJ i DV (matins)
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

977 65 10 85

Servei de transport per a la gent gran

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

ANADA
10,25

Carrer dels Munts

ESCOLA ROQUISSAR

977 65 19 69

10,35

Mirador dels Munts

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

IES ALTAFULLA

977 65 16 62

10,45

Carrer de Santa Marta

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

10,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

11,00

Carrer de les Esplanes

11,10

Carrer de la Bassa

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

977 65 21 32

11,20

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

11,25

Eroski

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)
De l’Hostal, a la Violeta

977 65 20 60

Casal La Violeta
Carrer de l’Hostal, 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

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

ALTAFULLA RÀDIO

977 65 29 23

Autocars Penedès

977 66 08 21

Informació RENFE

902 24 02 02

Tanatori de Torredembarra

900 50 67 12

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

655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Veterinaris (d’urgències)

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

Protecció Civil
CÀRITAS PARROQUIAL

977 65 15 89
648 14 57 56
629 55 79 45

TORNADA
12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/Carrer de la Cadernera

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels Vents

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

• 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

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

RENFE

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

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

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

Farmàcia Altafulla Mar

De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h
A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de Torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig, 14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

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

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

Farmàcia Susana Domingo

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: 09.05h
Dissabtes feiners: 10.15h
Diumenges i festius: 18.00h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 17.20h
Dissabtes feiners: 23.05h
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 i Electrodomèstics
Quixalos

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

AUTOCARS

Horaris:

Aiguamolls
del Gaià

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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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 D’ALTAFULLA
C. Vinyet, 1. Baixos - 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

15

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
8:30
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

Trdb
8:20
9:30
11:40
13:45
16:10
17:10
17:55
18:55
19:55
20:55
Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

Altf
7:05
7:55
8:50
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
8:55
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

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

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

