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L

a contaminació plàstica és un problema global que requereix
el compromís i la col·laboració de tots: governs, empreses i
consumidors. Els dos primers han d’emprendre accions legals i
organitzatives per reduir la seva producció industrial i afavorir el
seu reciclatge. Els tercers toca substituir, en la mesura de les possibilitats, el seu ús per alternatives més eco-sostenibles i millorar
així les rutines del reciclatge. Podem començar amb quatre estratègies recomanables. La primera és comprar només productes
plàstics amb Codi RIC (Resin Identification Code) en què consti
dins d’un triangle, el nombre que informa sobre el tipus de resina
(els números de l’1 al 6 són reciclables mentre que el codi 7 significa que no és reciclable).
Una segona estratègia és evitar els productes d’un sol ús, ara ja
prohibits, fent servir, per exemple, raspalls de dents o maquinetes
d’afaitar amb caps reemplaçables i evitant emprar palletes, bosses
de la compra, ampolles d’aigua, vaixella i coberts, bastonets de
cotó, bolígrafs i encenedors de plàstic. La tercera recomanació

és emmagatzemar sempre els aliments en recipients de vidre, un
material inert que, a diferència del plàstic, no allibera cap contaminant. La quarta i última alternativa eco-sostenible és comprar els
aliments (fruites, verdures, formatges, carns, peixos ...) a granel o
al pes, és a dir, sense envasar.
No podem prescindir d’un dia per l’altre del plàstic. Però si
podem i hem de reduir la seva fabricació i millorar el seu ús i
reciclatge. Aquest objectiu no és factible només amb una enorme i progressiva reforma industrial i comercial sinó que requereix temps i un ferm compromís social dels consumidors. I val la
pena. Ens hem de convertir en ciutadania responsable, abandonant la cultura de l’usar i llençar si volem llegar als nostres fills un
món millor, més sostenible i més saludable. D’aquí a uns mesos,
veurem els resultats de l’anàlisi que s’efectuarà amb la captació
de microplàstics mitjançant les dues boies de captació que s’han
instal·lat a Altafulla. De ben segur, ens sorprendran. Serveixi per
llegar un planeta més saludable a les futures generacions. •
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Altafulla instal·la dues boies de
captació de microplàstics
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El Camp de Treball del Gaià es reprèn després de
l’aturada de l’estiu passat

L

a regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament d’Altafulla ha instal·lat
aquest estiu dues boies a la seva
platja, que capturen els microplàstics
imitant el mecanisme que fan servir els
peixos per filtrar el plàncton que els serveix d’aliment.
Altafulla és el tercer municipi de la
costa catalana, després de L’Ampolla
i Barcelona, que ha apostat per la instal·lació d’aquestes boies “que filtren
l’aigua per retenir aquests microplàstics i estudiar-ne les característiques i la seva procedència”, com ha
subratllat la coalcadessa i responsable
de Medi Ambient, Alba Muntadas.
Els microplàstics tenen un impacte
molt important tant per al medi ambient com per a la salut de les persones. El World Wildlife Foundation (WWF)
ha comprovat que les persones estem
ingerint 2.000 partícules de microplàstic
a la setmana, això equivaldria en pes a
una targeta de bancària.
Una SB Buoy, nom que reben
aquestes boies, té una capacitat de filtrat màxima diària de 270 metres cúbics,
sent capaç de recollir fins a 216 partícules de microplàstics d’entre 0,5 i 4 mm
cada dia. Aquestes eines s’instal·len a
les boies d’abalisament ja existents i no
necessiten més energia que les mateixes
marees i corrents marins. Per tant, l’impacte energètic és zero. A més a més, al
mateix temps que el filtre reté els microplàstics a l’interior de l’SB Buoy, aquesta
permet el pas del plàncton per afavorir el
correcte transcurs de la vida marina.
Segons estudis que elabora la Facul-

tat de Geologia de la Universitat de Barcelona (UB), es constata que de cada
80 metres cúbics d’aigua de la mar
Mediterrània es retiren aproximadament 100 partícules de microplàstic.
Aquestes xifres són molt elevades i des
de l’Ajuntament d’Altafulla es vol contribuir en la reducció de l’impacte que tenen aquests residus per a l’entorn marí
i humà.
El projecte, que té com a objectiu
conèixer la realitat de la problemàtica
dels microplàstics presents a l’aigua de
la costa mediterrània, ha anat a càrrec
de l’empresa GPASEABOTS, filial marítima de GPAINNOVA, una empresa amb
seu a Barcelona que desenvolupa diverses tecnologies relacionades amb el
medi marí.
Un cop s’hagin recollit les diferents
mostres de les partícules flotants, es
procedirà a analitzar-les i, posteriorment,
es durà a terme una campanya informativa i de conscienciació amb els
resultats obtinguts de les tres poblacions. •

D

es del passat 27 de juny i fins
l’11 de juliol, el ‘Camp de Treball
del Gaià: un món entre Altafulla i
Tamarit’, ha acollit una vintena de
joves d’entre 14 i 17 anys de tota
Catalunya en l’edició de la seva
represa. I és que després de l’aturada
obligada per la pandèmia de l’estiu
passat, aquest 2021 ha estat possible
amb la reducció del nombre de
participants, que ha passat de 24
a 20, així com la creació d’unitats
estables de convivència i l’ús de
mesures de seguretat i prevenció
anticovid. El Camp de Treball ha
celebrat així la 6a edició, i ha estat
un dels dotze que s’ofereixen al
Camp de Tarragona i que compten
amb l’empara de la Direcció General

de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
És possible gràcies a l’acord
de col·laboració existent entre
l’Ajuntament d’Altafulla i l’Associació
Mediambiental La Sínia, i com
és habitual, s’ha centrat en el
desenvolupament de tasques a la llera
del riu Gaià, tot fent diverses feines
de conservació i neteja de l’espai,
així com eliminant vegetació invasora
de l’ecosistema fluvial. Una de les
novetats d’enguany ha sigut el lloc
on s’allotjaven el voluntariat. Si fins
ara ho havien fet al Càmping Santa
Eulàlia, aquesta vegada ha estat el
gimnàs de l’escola La Portalada,
que s’ha habilitat com a allotjament
temporal per als joves. •
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Subvencions per sufragar la taxa d’escombraries del 2020 per a
les empreses afectades per la Covid-19

L

a regidoria de Comerç i Emprenedoria de l’Ajuntament d’Altafulla,
que encapçala l’edil Natalia Sanz,
ha posat en marxa la primera convocatòria de subvencions destinades a
sufragar la càrrega impositiva de la taxa
d’escombraries per l’anualitat 2020 del
teixit productiu d’Altafulla afectat per
la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
Per això, l’Ajuntament d’Altafulla destinarà, en aquesta primera convocatòria
d’ajuts al sector emprenedor, un total
de 25.000 € per a aquelles empreses o
persones que treballen per compte propi
que, com a mínim, hagin patit una baixada de facturació del 25% de l’exercici
2020, i un tancament de l’empresa per a
un període superior als dos mesos.
L’import màxim conjunt que es podrà atorgar per convocatòria d’aquests
ajuts és el de 600 euros per persona física o jurídica. El termini de presentació de
sol·licituds finalitzarà el proper 19 de
juliol. La convocatòria i la documentació
a presentar es pot consultar al portal de
transparència de l’Ajuntament d’Altafulla.
Aquesta ajuda s’emmarca dins d’un
paquet de subvencions i ajuts que ha
desenvolupat el consistori des de l’inici
de la pandèmia per la Covid-19 amb una

inversió d’uns 100.000 euros. Un exemple de les darreres accions han estat les
targetes moneder.
Reforç en el servei de
recollida de la brossa
Altafulla ha reforçat el servei de recollida de residus i el de neteja de les illes
de contenidors per fer front al creixe-

Altafulla reforça la plantilla de policia
per als mesos d’estiu

L’

Ajuntament d’Altafulla va
presentar el passat 8 de
juliol el reforç policial per als
mesos d’estiu. Es tracta d’un
total de cinc agents, que
completaran una plantilla de 18
efectius amb la qual cosa, segons va remarcar el Cap de la
Policia Local, Jordi Gil, “sumarà
un nou agent més en cada torn”. Cal tenir en compte que, tot i que la plantilla és de
19 agents, l’equip policial real era fins ara de tretze, a causa de l’interinatge del cos.
En aquest sentit, el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, confia que amb la convocatòria de noves places de carrera de cara al setembre es resoldrà el problema
de l’elevat interinatge a la plantilla. Per Molinera, aquesta situació és “inadmissible”
i la solució passa per regularitzar el cos de la Policia Local d’Altafulla. Els agents
desenvoluparan les funcions de seguretat i protecció ciutadana, ordenació del trànsit
de vehicles i persones en les vies urbanes, i especialment, la vigilància i control en les
zones de major confluència de visitants com és el Barri Marítim.
En aquest sentit, la temporada de platja a Altafulla ha començat amb tots els
serveis de dutxes i rentapeus, zona esportiva al costat del Club Marítim, servei de
socorrisme i salvament marítim, lavabos, megafonia, entre d’altres elements, que ha
permès un any més l’obtenció de Bandera Blava, i al mateix temps, lluint el Premi
Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona pel seu pla de gestió sostenible
‘Altafulla Platja Viva’. / Foto: A.J. •

Breus
La Bibliomar torna al Parc de Voramar aquest estiu
La Bibliomar d’Altafulla obre les portes a partir del dilluns 12 de juliol al Parc de
Voramar. Els veïns i visitants que han passat per la zona ja han pogut veure com el
servei ha recuperat el seu lloc habitual dos anys després, ja que a l’estiu de 2020
va quedar relegada a les dependències municipals a causa de la pandèmia del
coronavirus. L’horari de la Bibliomar serà els dilluns i divendres de 10 a 14 hores,
i els dimarts, dimecres i dijous de 16:30 a les 20 hores. •

ment temporal de la població durant els
mesos de juliol i agost, i evitar que els
contenidors s’omplin i es deixin deixalles
al seu voltant. Així, l’empresa adjudicatària del servei buida i neteja els contenidors cada dia. A més, el consistori
ha reforçat la Brigada Municipal perquè
cada tarda repassi les illes, i reculli els
residus que s’hagin abocat a fora.

També s’ha col·locat una nova illa de
contenidors al carrer Pont de Mar per
descongestionar l’illa de la plaça dels
Boters. Des del consistori es confia que
els restauradors que tenen els establiments més a prop del carrer Pont de
Mar, portin les deixalles que generen en
aquesta illa que s’hi ha habilitat enlloc de
fer-ho a la de la plaça dels Boters. •

Turisme
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Turisme posa en marxa excursions en bicicleta per conèixer els
camins d’Altafulla

L

a regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla ha impulsat unes
excursions familiars en bicicleta
per conèixer els camins del municipi,
que van començar el passat 6 de juliol.
L’objectiu és atendre a la demanda de
moltes famílies que “durant anys demanaven rutes per recórrer en bicicleta”,
va subratllar la tècnica de Turisme, Núria Barba.
La tècnica de Turisme és qui fa de
guia als participants que recorren els
set camins que passen pel municipi com el Camí de Cametes, Camí de
Sant Joan, dels Munts i de Ronda a Torredembarra, entre d’altres.

El trenet turístic manté el recorregut i la freqüència
dels viatges

E

l trenet turístic, de
la mà per segon
any consecutiu de
l’empresa The Yellow
Train, manté enguany
el recorregut que va
estrenar la temporada
passada
amb
la
recuperació
de
la
parada a la Ronda per
facilitar que tothom
pugui utilitzar aquest
servei sense fer grans
desplaçaments a peu.
A banda del número
de parades, també es
manté la freqüència
dels viatges sense
diferenciar entre horaris
intersetmanals i de cap
de setmana. Tot, per
afavorir que s’usi com
un mitjà de transport
municipal, tal i com va
remarcar la regidora de
Turisme, Natalia Sanz.
Els horaris de sortida
del trenet s’inicien a la
plaça dels Vents a les
11, 12 i 13 hores, al
matí; i a la tarda i nit,
a les 18, 19, 20, 21, 22
i 23 hores, de dilluns
a diumenge. El preu
del bitllet senzill és de
4,50 €, tot i que els
menors, de 4 a 12 anys,
i els majors de 65, en
pagaran 2,50€.
Com ha novetat, s’ha
suprimit
l’abonament
mensual perquè des de
l’empresa adjudicatària
del servei van veure que
“no funcionava del tot”, com va detallar Natalia Sanz. Els passatges es poden
adquirir al mateix tren o a través de la web www.theyellowtrain.com. Per a més
informació es pot enviar un correu a l’adreça electrònica altafulla@theyellowtrain.
com o trucar al telèfon 665 68 81 18. •

La regidora de Turisme, Natalia Sanz,
destaca que és una proposta que permet al turista de la vila, predominantment
familiar, gaudir d’Altafulla d’una manera
diferent. Igualment, des de Turisme conviden a sumar-se a les sortides a les famílies residents, ja que “és una activitat
oberta a tothom”.
L’activitat és gratuïta i es du a terme
tots els dimarts i dijous, a partir de les
19h, amb sortida des de l’Oficina de Turisme, a la plaça dels Vents del Barri Marítim. La durada de l’excursió és d’aproximadament 2 hores, i cadascú ha de
venir amb el seu casc i bicicleta, aigua, i
el més important, ganes de gaudir. •

Eliminen les places d’aparcament
del carrer Pescadors per guanyar en
seguretat per a vianants i vehicles

E

l carrer Pescadors, ubicat al Barri
Marítim d’Altafulla, perd les diverses
places d’aparcament de què disposava
fins ara. Una decisió que ha pres l’Ajuntament per tal que tant els vianants
com els vehicles que hi transiten
guanyin en matèria de seguretat. I és
que el vial és molt estret, i en nombroses ocasions el trànsit rodat pujava a les
voreres, fet que significava un gran perill
per a la gent que hi passava.
Ja s’han instal·lat els plafons que indiquen la prohibició d’estacionament a la
zona i s’ha adequat la pintura del paviment. D’aquesta manera, d’ara en endavant el carrer únicament permet parar-hi
durant un temps reduït i en llocs de càrrega i descàrrega de vehicles.
Paral·lelament, al llarg dels propers
dies el consistori també farà uns treballs
de pintat especial al tram final d’aquest
mateix carrer, que condueix fins al davant del Club Marítim Altafulla i no té
sortida, ja que desemboca a tocar de

la zona dunar de la platja. Un espai de
transició entre la cantonada del carrer
Hort de les Bombes i les instal·lacions de
l’entitat, en què el trànsit rodat està prohibit però algunes persones incompleixen tot i estar degudament senyalitzat,
sobretot a l’estiu.
Segons ha explicat la coalcaldessa d’Altafulla i regidora d’Urbanisme i
Obres Públiques, Alba Muntadas, es
tracta d’una “acció d’urbanisme tàctic”. En aquest sentit, es pintaran a terra
una sèrie de dibuixos que simularan les
ones del mar “perquè es vegi més clar
que allò no és una zona de circulació
de vehicles”. A més a més, Muntadas
també ha avançat que se substituiran
els blocs de formigó New Jersey per
un altre tipus d’estructura en forma de
bancs per seure. Tot plegat, assegura la
coalcaldessa, amb la voluntat de “donar
una visió de carrer per als vianants, lliure
de cotxes i segur”. •

Seguretat
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Altafulla acull unes jornades formatives d’operativa policial amb
unitats canines K9

L’

Estadi Municipal Joan Pijuan d’Altafulla va ser l’escenari els passats dies 15 i 16 de juny de dues
jornades formatives d’operativa policial
amb unitats canines d’arreu de l’Estat, que va congregar a més de 40 policies d’arreu de l’Estat, especialment del
País Valencià. En aquestes jornades hi
van estar presents les unitats canines
del cos de Policia Local de la Vila Joiosa,
Riba-roja de Túria, Benidorm, Tarragona
i Burjassot, i agents d’altres cossos policials com Múrcia i Altafulla, i fins i tot,
agents rurals on van participar en tallers
pràctics de defensa personal, d’entrades a domicilis, exhibicions canines i rastreig de substàncies estupefaents, entre
d’altres.
El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, va destacar que “aquestes jornades promouen una bona preparació
d’agents i ensinistrament de gossos, i
al mateix temps, una formació contínua imprescindible per desenvolupar
les tasques de seguretat ciutadana de
qualsevol agent local”. En aquest sentit, es va mostrar orgullós que Altafulla
acollís unes jornades de formació com
aquestes que són referents a nivell estatal.
El nou Cap de la Policia Local d’Altafulla, Jordi Gil, tot i que va reconèixer
que comptar amb una unitat canina a
Altafulla “és complex”, va assegurar
que “el binomi agent-gos és una eina
i un canal de comunicació excepcional

per a qualsevol cos de seguretat ciutadana, ja que actua d’una manera eficaç
i ràpida”. La cloenda va comptar amb

la participació d’alumnes d’Educació
Primària de les escoles La Portalada i
El Roquissar, que van compartir mo-

Més proximitat i consolidació de places: objectiu del nou Cap de la Policia Local

E

l caporal Jordi Gil ja fa un mes que dirigeix la Policia
Local d’Altafulla després que el Sotinspector Àngel
Fernández emprengués un nou repte professional.
Durant aquestes primeres setmanes com a
responsable, ha pogut donar compte dels canvis
que s’han produït tant al cos policial com al municipi
respecte a la situació que va conèixer quan va formar
part de la Comissió de Serveis l’any 2005.
Per nombre d’habitants, menys de 10.000, Altafulla
no està obligada a tenir una Policia Local. No obstant
això, el fet que sigui un municipi turístic i limítrof amb
Tarragona i Torredembarra, fa que requereixi un cos de
seguretat que vetlli per la ciutadania i que aquesta “se
senti segura”.

Més enllà de les exigències lògiques de l’estiu, Gil
creu que és necessari que els agents interins tinguin
l’oportunitat d’obtenir una plaça definitiva a Altafulla.
Aquesta també és la voluntat de l’Ajuntament, que
pretén regularitzar la situació dels agents perquè les
places que ostentin siguin fixes, com va assegurar el
coalcalde Jordi Molinera.
Una altra de les prioritats del caporal és fer que “els
agents estiguin còmodes i tinguin eines per treballar”.
En aquest sentit, ha destacat la importància que
aquests puguin formar-se en les especialitzacions que
més els agradin. Això permetria al cos ser més pròxim
a la ciutadania. Precisament la formació contínua ha
de ser un dels elements clau en aquesta nova etapa. •

ments especials amb els canins, especialment, amb la gossa llop ‘Loba’. /
Fotos: A.J. •

Participació
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Els Pressupostos
Participatius reben més
de 40 propostes en la
seva primera edició

Breus
El mercat ambulant es
desplaça al Barri Marítim

L’

Ajuntament d’Altafulla ha rebut més de 40 propostes de
la ciutadania en el marc de la primera edició dels Pressupostos Participatius que ha impulsat enguany el consistori amb la campanya ‘Altafulla Decidim’. Es tracta d’una
iniciativa, que es va posar en marxa a finals de maig, a la que es
destinen un total de 60.000 euros per als que la població n’ha
d’escollir el destí. És a dir, han de determinar quines actuacions
en l’àmbit municipal voldrien tirar endavant tenint en compte un
pressupost que s’emmarqui en aquesta disponibilitat econòmica.
Una quantitat que servirà previsiblement per fer petits arranjaments a la via pública o bé que aniran relacionades amb serveis o encaminades a cobrir algun projecte d’alguna entitat del
poble. La inquietud dels veïns i veïnes d’Altafulla al respecte ha
sorprès positivament al consistori, que valora molt positivament comptar amb aquest gruix de propostes vingudes tant
de particulars com famílies senceres, i també d’entitats, com va
subratllar el el coalcalde d’Altafulla i responsable de Participació
Ciutadana, Jordi Molinera.
El coalcalde ha avançat que la majoria de les propostes
presentades són prou viables, requisit indispensable per poder-se tirar endavant. El termini de presentació de propostes va
finalitzar el passat 25 de juny, i ara, s’està a l’espera de la validació que en puguin fer els tècnics municipals la fase de la qual
finalitzarà el proper 16 de juliol. A partir d’aquí, s’organitzarà
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una jornada participativa per escollir entre 10 i 15 propostes
que passaran a la fase final de votació, i ja al setembre, es
farà una votació popular amb les idees seleccionades perquè
la ciutadania decideixi, finalment, quines d’aquestes les assumeix el consistori per executar-les en els següents mesos. •

El mercadet ambulant dels
dimarts ha deixat temporalment la
ubicació habitual a l’aparcament
del carrer Alcalde Pijuan per
traslladar-se més a prop de la
platja. Aquesta és una acció
que es du a terme cada any per
aquestes dates coincidint amb la
temporada d’estiu. Com en els
darrers estius, el mercat s’ubica
al carrer Fassina. L’any passat
només hi va haver nou parades, en
part per les restriccions sanitàries
del moment. Enguany, però,
un total de disset comerciants,
principalment d’alimentació, roba
i complements, té permís per
muntar la seva parada al mercat
d’Altafulla.
Igual que l’any passat, les parades estan degudament separades com a mesura de seguretat
i prevenció per la Covid-19, com
va remarcar la coalcaldessa d’Altafulla i regidora de Serveis, Alba
Muntadas. A l’entrada, a més, hi
haurà un dispensador de gel hidroalcohòlic. •
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Concert de ‘Nacho Gascón & Kebyart Ensemble’ i actuació de Gaià Gospel, a la plaça de l’Església. / Foto: Ajuntament

Amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull
LGBTI+ l’Ajuntament va lluir la bandera de
l’arc de Sant Martí. / Foto: Ajuntament

El magazín de tardes ‘Carrer Major’, coproduït per Altafulla Ràdio
i presentat per Eduard Virgili, reconegut amb el premi Petxina Km
0 del Col·legi de Periodistes a Tarragona. / Foto: Altafulla Ràdio

Bona nota de la 21a Nit de Bruixes, tot i les restriccions i el canvi en el calendari habitual. / Fotos: Ajuntament

Altafulla ha participat enguany en el festival SIMFONIC amb dues actuacions de combos i quartet
de clarinets i un concert d’arpes a l’Era del Senyor i a l’Església de Sant Martí. / Foto: Ajuntament

L’Ajuntament d’Altafulla va acollir la plantada gegantera de les
colles del Baix Gaià. / Foto: E.V.

Recepció institucional a l’Ajuntament per als equips prebenjamí ‘A’ i Aleví ‘A’ del CE Altafulla per
haver guanyat les respectives lligues. / Foto: M.P.

Rita Payés, Joan Fort i Horacio Fumero, a la plaça de l’Església
amb el cicle ‘Escales’ de Tgn Jazz. / Foto: Ajuntament

La xef Sara Nicolás, del restaurant Voramar Cal Vitali, s’endú
per quarta vegada el premi a la millor tapa de #LaXoixetaAltafulla2021. / Foto: A.J.

Habitatge
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L’Oficina d’Habitatge atén més de 60 consultes en un mes i mig

L’

Oficina Municipal d’Habitatge
d’Altafulla, que va entrar en funcionament el passat 6 de maig,
a l’entresòl de l’Ajuntament d’Altafulla, ha atès un total de 65 consultes
en el gairebé mes i mig que va obrir les
portes amb el suport de l’Oficina Local
d’Habitatge del Consell Comarcal del
Tarragonès.
La majoria de consultes i tràmits corresponen a les sol·licituds d’ajuts per al
pagament del lloguer. Concretament,
un total de 51 visites han estat per
informar-se i demanar les subvencions
per al pagament del lloguer per a l’any
2021 —convocatòria que va finalitzar el
passat 11 de juny, moltes de les quals
provenen de famílies amb fills i filles a
càrrec.
Les consultes més demanades en
segon lloc corresponen a les sol·licituds per a la borsa d’habitatge de

lloguer social i a l’oferta d’Habitatges de Protecció Oficial. I en menor
mesura, amb un registre de consultes
de tres casos, sobre desnonament
d’habitatge. Altres consultes que s’han
realitzat han estat per rebre informació
sobre ajuts per a habitatges i assessorament jurídic.
El Servei Municipal d’Habitatge d’Altafulla ofereix un servei integral d’informació i assessorament en matèria d’habitatge que permet apropar les eines ja
existents en aquesta matèria a la ciutadania.
El seu objectiu és informar i tramitar conjuntament amb l’Oficina Local
d’Habitatge del Tarragonès les seves
prestacions i així, evitar que el veí i la
veïna d’Altafulla s’hagi de desplaçar a
Tarragona.
A més, es presta un servei d’assessorament jurídic per resoldre dubtes i

consultes que la ciutadania tingui sobre
les principals problemàtiques en habi-

tatge. L’adreça web del servei és www.
altafulla.cat/habitatge. •

Breus
Nous horaris d’estiu per a l’Oficina de Turisme i la Biblioteca
L’Oficina de Turisme d’Altafulla s’ha traslladat a la Plaça
dels Vents, com és habitual, per a tot l’estiu. El nou
horari d’atenció al públic fins a finals de setembre és

de dilluns a dissabte, de 10:00 a 13:00 hores; i de 17:00
a 20:00 hores, i diumenges i festius, de 10.00 a 14.00
hores. També canvia d’horari la Biblioteca Municipal,

que resta oberta al públic de dilluns a divendres de
10:00 a 14:00 hores. •
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Altafulla en marxa!

Jordi Molinera Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC
El passat 16 de juny part de la família
republicana d’Altafulla ens vam retrobar després de molts mesos de trobades virtuals o en petit comitè. Els cinc
regidors i regidores, acompanyats de
l’incombustible Joan Tardà, vam explicar les nostres sensacions d’aquests dos primers anys
de mandat. La pandèmia ha trastocat part del Pla d’Acció Municipal, però la gestió d’aquesta crisi sanitària, social i econòmica també està sent un repte del qual estem
contents de la resposta que hem donat. Malgrat tot, Altafulla està en marxa.
Prova d’això n’és que Altafulla, de tots els municipis del
Baix Gaià, és el de menys percentatge de població positiu

per COVID: el 4%. Aquestes bones xifres les hem aconseguit sense aturar l’activitat cultural (l’Altacústic, el Pleamar,
Sant Joan, la Diada de Sant Jordi, la Petita…), continuant
sent una important destinació turística (l’estiu passat vam
ser la població més visitada de la Costa Daurada: el 19%
dels turistes van venir a Altafulla) que impulsa el comerç del
poble i gràcies al gran compromís ciutadà amb el procés
de vacunació: el 50% ja ha rebut una dosí i el 33% ja ha
completat tot el procés. Des del dimarts 6, per fi, els més
joves (que tantes renúncies han hagut de fer) han començat a vacunar-se. Entre tots i totes ho estem fent molt bé.
I hi ha moltes ganes de participar, com demostra la
bona acollida entre la ciutadania dels primers Pressupostos Participatius (per valor de 60.000€) amb més de

40 propostes, moltes d’elles coses que mai ens havíem
pensat. També la posada en marxa dels Casals d’Estiu
per la canalla, amb més de 120 participants setmanals:
després d’un curs molt complicat es mereixen un estiu
ple d’activitats. És d’agrair la tasca feta, colze a colze
amb l’Ajuntament, des de les Llars d’Infants, l’Escola de
Música, les escoles de la Portalada i el Roquissar i l’Institut durant tot aquest any acadèmic.
Ja en ple estiu, amb la platja preparada i lluint el Premi
Medi Ambient de la Diputació i la Piscina Municipal amb
noves inversions com el nou espai d’ombra i la represa
dels cursos de natació, encarem nous projectes com el
projecte per fer d’Altafulla una destinació turística verda i
sostenible. En sentireu a parlar! •

Símbols, màrqueting i apropiacions, el resum de dos anys de desgovern
Francesc Farré Camps # Alternativa Altafulla – En Comú Guanyem

En aquest darrer any hem tingut a Altafulla una realitat emmascarada que anava
tapant moltes vergonyes de la desídia
d’un govern que es preocupa més pel
“postureo” i el màrqueting que no pas
per la ciutadania. Ja han passat més de
100 dies, més de 2 anys i no es pot seguir mirant pel retrovisor. És el tercer estiu al qual arriba aquest govern i esperem que hagin pres bona nota de les necessitats de neteja,
manteniment i recollida de la brossa en aquesta època en
què la població es multiplica, especialment a Baix a Mar.
Esperem no veure contenidors atapeïts i vessant pel carrer
ni zones verdes brutes després de revetlles i caps de set-

mana. No servirà l’excusa d’un contracte fet per l’anterior
govern. Esperem que amb el superàvit que s’han trobat
siguin capaces de reforçar els serveis necessaris per gaudir d’un municipi exemplar com era fa pocs anys.
Es parla de molta participació, encara no s’ha fet cap
consulta ciutadana, però sí rectificacions forçades com a
la platja on esperem que hi hagi una bona promoció que
permeti la presència de milers de turistes fent despesa al
poble. Desitgem que es compti amb la participació del veïnat per decidir com volen els seus carrers i places, si han
de passar vehicles i com volen transformar Martí Royo.
També mesures efectives en habitatge i no encara mascaretes d’enquestes i promeses, mentre es va pujar l’IBI a

habitatges protegits i se segueix permetent l’okupació de
cases en lloc de revertir-les en habitatges socials com es
fa en altres llocs i com demana una moció nostra aprovada l’any passat.
Volem una població de referència com en mobilitat viària i ferroviària i una agenda feminista real, més enllà dels
“postureos” de “coalcaldies” inventades o de la promoció
de “Azulito”. Ha caigut la mascareta, però no a tot arreu,
És el moment de donar la cara i preparar-se pel turisme
post pandèmia, sense botellades, i per la represa de les
activitats amb seguretat i sense deixar ningú pel camí. Esperem que aquest estiu pugui ser el de la cara neta i no
ens tornem a posar la mascareta. •

L’incert equador

Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla - JxA
Arriba l’inici de la temporada estival i
tornen a amuntegar-se les brosses i
les andròmines als contenidors, als
Catúfols continua havent ocupació i
delinqüència, la sorra de la platja es
troba a mercè de qualsevol temporal
que pugui amenaçar el principal reclam turístic del municipi i continuem mancats dels diversos equipaments
que fa temps que es troben previstos com, per exemple, la Violeta encara pendent d’obertura. En definitiva,
no hi ha canvis, tot es decanta cap a la inèrcia habitual
que és la darrera dels últims anys tot i que l’equip de
govern actual ja ha superat l’equador del mandat.

És cert que pel mig hi ha hagut una pandèmia devastadora i la ciutadania pot anar pensant que ja hem
fet molt de sobreviure a aquesta embat (circumstància
que, per cert, va motivar que Junts per Altafulla votés a
favor dels vigents pressupostos perquè vam entendre
que ens enfrontàvem a una emergència extraordinària
i calia fer pinya) però la veritat és que els grups que
conformen la direcció municipal corren el risc d’arribar
al 2023 amb un balanç d’actuació zero.
Sí! Amb prou feines inauguraran l’al·ludida remodelació de la Violeta que ja havia d’estar operativa d’ençà
del mandat anterior. Més enllà d’estudis, d’enquestes i
de plans diversos els resultats tangibles són molt ma-

gres, per no dir inexistents. El temps s’acaba i la competència i la capacitat resolutiva i de lideratge dels regidors amb responsabilitats de govern cada cop genera
més dubtes.
Al 2023 no seran jutjats pel que prometen fer sinó
pel que han fet i és possible que quan arribi l’hora de
mostrar al públic quines millores s’han assolit no hi hagi
res en cap de les àrees per les quals tan deien apostar.
No-res en habitatge, no-res en reforma urbanística, nores en gent gran, no-res en cultura, no-res en gestió de
residus i, en essència, no res en benestar i en millora de
la qualitat de vida de la gent. •

Gent Gran i Educació coordinats amb l’Institut per al projecte Veus 2021
Inma Morales Navarro # Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

Dona gust quan, entre les enrabiades
de friccions de competències entre
regidors, pots treballar conjuntament
amb una companya de govern. Ha
estat el cas de la cooperació entre
Educació, de Gemma Maymó, i Gent Gran, que és responsabilitat meva. Per tal de fer possible el projecte
Veus 2021 del nostre institut. Des de l’institut, va sorgir
la iniciativa del professor d’Història, tan arrelat al poble,
Carlos Terrón (Terry). Dins l’anomenat Servei a la Comunitat de 4t d’ESO, un projecte de relació entre els joves
d’aquella edat amb els més grans de setanta anys del
poble. A la sala de Plens, per torns de dues persones

cada dia, anar entrevistant fins a dinou altafullencs per
anar omplint una història oral de memòria local. Establint cinc seccions: postguerra, educació, lleure, diferències de gènere, Altafulla ara i abans.
La meva aportació va ser la de contactar amb tots
i cadascuns dels veïns altafullencs de més de setanta
anys. Els primers a ser entrevistats, a mitjans de març,
van ser la Petita Farreras, tants anys bibliotecària i l’Anna Maria Ferré tants anys a la Perla; al segon, la Mercè
Ballesté i el pou de cultura popular Joan Vives. La llista
suma dos homes més: Norbert Llorens i Josep Maria
Gener Duch; i dues parella, Andreu Magriñà i Teresa
Porta; Nati Ballesté i Salvador Gatell, tots quatre tan im-

plicats per disposar del Museu Etnogràfic a la pallissa
de l’Era del Senyor. Seguim amb les dones entrevistades: Elena Rubinat, Teresa Lluna, Rosa Gatell, Juanita
García, Sabina Recasens, M.A. Sordé, Carmeta Virgili,
Anna Mª Solé i Rosa Mª Mercadé.
El resultat dels vídeos de les entrevistes van ser
presentats a mitjans de juny a la sala de les Teresa
Manero (antiga escola de nenes; antiga biblioteca).
Feia goig la relació entre joves de final d’ESO i els més
grans de setanta anys; possible gràcies a la bona entesa entre l’institut (Carlos Terrón) i les dues regidories.
I la disposició dels dinou convilatans grans. •

Opinió
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L’estiu a Altafulla

Natalia Sanz Pijuan # Ara Altafulla
Acabem el mes de juny amb moltes
novetats, la ruta de Tapes Bruixes
amb un èxit de participació i una nova
edició de la Nit de Bruixes, Nit de Dones Sàvies, en un format condicionat
per les restriccions i canvi de dates,
que encara així va reprendre l’essència de les primeres
Nits de Bruixes, format més petit quant a parades i distribució dels espais, però que ha gaudit d’una alta pre-

sència de gent, tot i haver avançat un cap de setmana
l’esdeveniment.
Encarem el mes de juliol amb novetats, com les
passejades amb bicicleta pel municipi, la represa de
les visites guiades els dilluns a la tarda i el concurs de
Castells de Sorra, l’últim cap de setmana de juliol. La
temporada d’estiu a Altafulla ve marcada per tornar a
tenir les dutxes i la incorporació de rentapeus a la nostra platja, una guingueta a la zona esportiva de la platja

i un pla de gestió sostenible, que ha fet que s’acordonin zones per a la recuperació de la flora autòctona del
nostre sistema dunar.
Esperem i confiem que les distàncies i les mascaretes se segueixin respectant per poder avançar davant
d’aquesta pandèmia que ens ha marcat el darrer any i
mig, volem seguir sent una destinació familiar i segura, i
que el nostre municipi estigui al capdavant de la Costa
Daurada, perquè fem les coses bé. •

Una crida al civisme per tindre la millor experiència
Xavier Rofas Gasulla # Regidor No Adscrit

Arribats al moment estival, la nostra
vila agafa una altra dimensió. Rebrem la visita de turistes i el nostre
poble multiplica la seva població.
Aquestes famílies que ens visiten
s’emportaran una experiència de la
seva estada, algunes d’elles són habituals, ja que formen part de les segones residències, altres dels
càmpings o dels hotels. Cada cop s’accentua més
l’impacte de la gestió de les escombraries i de les

deixalles. Sovint veiem imatges poc afortunades sobre illes de contenidors.
La responsabilitat és de tothom. El govern ha de
dotar els recursos necessaris, fer les campanyes de
conscienciació pertinents i si cal, fer una gestió sancionadora a les persones físiques o jurídiques que
en fan un mal ús. Hem de prendre molta consciència
envers la tasca individual de fer un ús adequat dels
contenidors, envers el reciclatge i també hem de tindre clar que els contenidors no són una deixalleria.

Hem d’aspirar que l’experiència d’Altafulla sigui
exemplar i extraordinària. Aquesta temporada una
mica més normalitzada en relació a les restriccions
de pandèmia, fan que s’incrementi el turisme i per
tant, hem de preveure aquestes circumstàncies. Desitgem que la temporada sigui molt satisfactòria, i
que es puguin conciliar tots els interessos i que puguem seguir sentint-nos orgullosos d’Altafulla i les
seves prestacions. •
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May Altafulla Beach Boutique Hotel,
escapa’t a Altafulla durant tot l’any

A

ltafulla, la destinació més visitada de la Costa Daurada l’estiu
de 2020, compta amb un nou
hotel a la vila, al barri marítim. Es tracta
del May Altafulla Beach Boutique Hotel,
un hotel de 4 estrelles “diferent” com
assegura el director de l’Altafulla Mar
Hotel, Jordi Ferré, que també dirigeix
l’altra proposta hotelera, ja consolidada, de l’Aquamare Group a la vila, l’Altafulla Mar Hotel.
Quan parlen d’una proposta “diferent” fan referència a un hotel molt
personalitzat pensat per a parelles,
un hotel boutique al costat del mar per
fer una escapada quan fa bon temps
però també fora del ple estiu. Per un
pla així, res millor a estar a peu de platja. La platja d’Altafulla, a tocar de la

desembocadura del riu Gaià, amb el
Castell de Tamarit de fons. A unes passes del passeig de Botigues de Mar, on
es manté l’essència dels antics pobles
mariners.
L’establiment ofereix diferents tipus
d’habitacions a la mida de cada
client, amb diferents dimensions per
gaudir d’una estada curta de platja,
vacacional, de negocis, d’enoturisme
o senzillament per descobrir la riquesa
de l’entorn. Cada categoria té un nom
diferent, Chic, Design, Privilege, Prestige... totes elles completament equipades per gaudir d’una estada de màxima confortabilitat.
El May Altafulla Beach Boutique Hotel té més atractius que el converteixen
en una proposta diferent a la vila. Cada

racó de l’edifici resulta una experiència única per als clients, que poden
gaudir de la terrassa amb piscina i les
meravelloses vistes que l’envolten, el
còctel bar Mistic o el restaurant Pinxo
i Brasa, situat dins d’un jardí governat
per unes moreres centenàries.
L’hotel pretén ser un punt de partida
perquè les parelles que s’hi s’allotgen
puguin descobrir Altafulla i la contornada a través d’un servei personalitzat
i detallat per part de l’equip humà que
s’ha escollit de manera curosa entre
els professionals de la demarcació. Ells
s’encarreguen de fer que els clients visquin una experiència única, amb activitats gratuïtes lligades al territori com les
visites guiades a la desembocadura del

riu Gaià, les nits d’astronomia des de
l’àtic, pilates o rutes guiades personalitzades per sortir a córrer o en bicicleta
pels racons naturals del Baix Gaià.
El compromís amb el poble i el
territori és equivalent al compromís
que el May Altafulla Beach Boutique
Hotel té amb la sostenibilitat, ja que es
serveix de plaques fotovoltaiques, plaques solars, recollida de pluja pel rec
o la no recirculació d’aire entre molts
d’altres sistemes d’estalvi energètic.
El May és una aposta pensada per
aconseguir portar turisme a curt i mitjà
termini fora de l’estiu. En aquest sentit,
pretenen aprofitar tot el que pot proporcionar el que, per a molts, encara
amaga l’Altafulla d’hivern. •

Educació
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Projecte ‘Veus’, un testimoni per a l’enfortiment de la identitat local

E

l passat 17 de juny es va presentar a la Sala
Teresa Manero el projecte ‘Veus’, un treball de
Servei Comunitari dut a terme per l’alumnat de
4t d’ESO de l’Institut d’Altafulla durant el curs 20202021. L’objectiu és deixar constància dels testimonis de la història altafullenca per enfortir la
identitat local, donant a conèixer el testimoni de les
seves vivències per fer perdurar la memòria local i
d’aquesta manera acomplir el nostre deure de conservar les veus dels temps passats.
El treball ha consistit en la realització d’entrevistes amb gent gran d’Altafulla, l’edició dels vídeos,
l’elaboració d’una pàgina web (https://projecteveus2021.wordpress.com) i una recerca històrica
per part dels alumnes amb la finalitat de conservar un
període històric que repercuteix en la vida actual. La
col·laboració i la solidaritat han sigut fonamentals per

a aquest treball, tant per la implicació dels alumnes
de 4t d’ESO com d’altres entitats i el suport de les
regidories de Gent Gran i Educació de l’Ajuntament

d’Altafulla, encapçalades per Inma Morales i Gemma
Maymó, respectivament. / Fotos: Ajuntament •

La mostra ‘Art al Carrer’ aplega uns 400 visitants en la seva estrena

L’

estrena d’art al carrer va aplegar el
passat 4 de juliol prop de 400 visitants. La iniciativa es durà a terme amb
caràcter mensual i té com a principal objectiu promoure les obres i els autors
d’Altafulla, que amb aquesta mostra se
situa com a punt referent en el circuit de
les arts plàstiques catalanes.
En aquesta primera jornada hi van
participar un total de deu artistes del
Cercle Artístic d’Altafulla, repartits per
l’exterior de la Pallissa de l’Era del Senyor i la zona de la pineda que hi ha al
costat. El president del Cercle, Salvador
Anton, va assenyalar que “hem aconseguit una il·lusió: construir cultura entre
tots i per a tots. Els artistes necessiten
comunicar amb la seva obra i per això
necessiten al públic, a la vegada que el
públic necessita la cultura”.

La regidora de Cultura, Gemma
Maymó, va destacar que “aquesta proposta dona visibilitat al Cercle i porta
l’art al peu del carrer.
Poder gaudir d’una galeria a l’aire
lliure és una autèntica meravella.” Entre els artistes que hi participen hi ha
Marcos Zrihen i Laura Pijuan. Els dos
coincideixen en què “l’important és
apropar l’art a la gent, posar-li davant
per a què gaudeixi, per a què s’il·lusioni sense més separació que la brisa i
el paisatge”.
La jornada va comptar amb dos tallers sobre pràctiques pictòriques i la
conferència ‘Pintar i Perdurar’, una mirada sobre el Barroc per revisar l’art, la
vida, la historia i aprendre a mirar la pintura. / Foto: Ajuntament •

Breus
Laboratori Elixirs Emocionals a la Biblioteca
La Biblioteca organitza unes sessions de laboratoris emocionals dirigides a nens
i nenes de 5 a 9 anys. Es duran a terme els dies 14 i 16 de juliol a la biblioteca en
horari de matí. Cal que vagin acompanyats per un adult (màxim dos infants i un
adult per grup), les places són limitades i cal inscripció prèvia. La sessió té una
durada d’una hora i mitja on se seguiran totes les mesures sanitàries vigents. Per
fer les inscripcions cal enviar un Whatsapp al 608 589 530 o inscrirure’s a la mateixa
Biblioteca.

Cinema familiar a la fresca, el proper 19 de juliol a la plaça
del Pou
La plaça del Pou acollirà el proper dilluns 19 de juliol una nova edició del cinema a
la fresca amb la pel·lícula ‘Scooby’ a les 22 hores. L’entrada és lliure i l’aforament
limitat. Tot i que en el programa de mà de les activitats de juliol indica que s’ha de fer
la reserva prèvia al portal web www.altafulla.cat, des de la regidoria de Festes s’ha
informat que no caldrà tramitar-la telemàticament però sí registrar-se en la mateixa
entrada el mateix dia de la projecció. •

977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

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 19 49 98
112

Emergències
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

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults
Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):

977 65 19 69
977 65 16 62

Llar d’Infants F. Blanch
Mainada, 2B

977 65 60 31

Llar d’Infants Hort de Pau
Cabana, 2

977 65 21 20

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

977 65 21 32

Biblioteca Municipal
Carrer Vinyet, 1. Baixos

977 65 11 76
608 58 95 30

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

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)

Transport per a la gent gran

977 65 03 23

ESCOLA ROQUISSAR

•

per fer la compra, dimarts, dimecres i
divendres de 10 a 12 h

•

per analítiques al Centre Mèdic, dilluns i dijous

•

per visites mèdiques

Cal demanar cita prèvia al telèfon:

977 65 11 49

de dilluns a divendres de 9 a 14.00 h amb antelació

Per poder fer ús del servei serà obligatori
l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic

Deixalleria de Torredembarra
De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabte:
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Diumenge:
De 09 a 15 h
(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona.
Cal acreditar la residència a Altafulla)
Pol. Ind. ’Roques Planes’ - Tel: 637262258 i 977645819

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

977 65 02 63
977 65 01 58

Horaris:

Estació de Servei

977 65 22 54

Farmàcia Susana Domingo

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

CÀRITAS PARROQUIAL

629 55 79 45

6:48
7:56
8:50
9:31
10:14
10:54
11:35
12:16
12:52
13:33
14:14
14:52
15:34
16:16
16:53
17:37
18:17
18:51
19:31
20:12
20:51
21:29
22:07

Farmàcia Altafulla Mar

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

7:01
7:44
8:10
9:03
9:43
10:27
11:04
11:47
12:30
13:08
13:45
14:24
15:05
15:46
16:27
17:06
17:48
18:29
19:04
19:44
20:24
21:05
21:45

7:36
8:21
8:49
9:41
10:20
11:04
11:43
12:24
13:07
13:46
14:20
15:00
15:40
16:24
17:05
17:44
18:27
19:07
19:40
20:20
20:58
21:38
22:16

8:14
10:12
11:50
13:14
14:50
16:35
18:08
19:59
21:30

8:48
10:49
12:29
13:53
15:25
17:11
18:47
20:35
22:04

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
22:49

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

7.02
7.36
8.34
9.01
10.02
10.31
11.02
12.00
12.26
12.58
14.00
14.32
15.01
15.31
15.59
16.31
16.56
17.00
18.00
18.32
18.59
19.29
20.26
20.58
21.02
21.31
22.01
22.34

Altafulla
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
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

Per la Covid-19, confirmeu els horaris a
www.autocarsdelpenedes.com

6.02
7.06
7.29
7.34
7.57
8.08
9.02
9.34
10.17
11.05
11.33
12.06
13.06
13.34
14.35
15.03
15.07
15.20
16.37
17.07
17.37
18.07
18.36
19.06
19.29
20.06
20.34
20.41
21.02
21.47

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6:20
7:05
7:25
7:38
7:55
8:20
8:40
8:58
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
13:13
14:15
15:15
16:20
16:45
17:15
18:20
19:15
20:15
21:45

Altf
6:24
7:11
7:31
7:46
8:01
8:26
8:46
9:06
9:21
9:51
10:21
10:51
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:26
16:51
17:21
18:26
19:21
20:21
21:51

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

Altf
8:26
9:36
11:46
13:51
16:16
17:16
18:01
19:01
20:01
21:01

Trdb
8:55
10:30
12:00
16:10
17:20
18:45
20:15

Altf
9:01
10:36
12:06
16:16
17:26
18:51
20:21

Tgn
6:40
7:30
7:40
8:05
8:20
8:45
9:05
9:25
9:40
10:00
10:40
11:10
11:40
12:40
13:40
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
9:15
10:10
11:15
11:45
12:10
12:45
13:15
13:45
14:00
14:15
14:45
15:10
15:20
16:20
17:20
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
21:15
22:25

Altf
7:05
7:55
8:50
9:35
10:35
11:35
12:05
12:40
13:05
13:35
14:05
14:20
14:35
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
9:40
10:40
11:40
12:10
12:45
13:10
13:40
14:10
14:25
14:40
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

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

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

Període temporada alta
(alteracions per la Covid-19)

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De dilluns a diumenges i
festius: 09.05 h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De dilluns a diumenges i
festius: 17.20 h
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

Contenidors de piles

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

AUTOBUSOS

Altf/Bcn

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

Pl. Imperial
Tàrraco

8:04
9:58
11:33
13:00
14:36
16:21
17:56
19:47
21:20
22:50

AUTOCARS

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

Aiguamolls
del Gaià

7:31
9:20
10:58
12:24
14:00
15:45
17:19
19:10
20:44
22:18

RENFE

Club Marítim

977 65 15 89
648 14 57 56

Aiguamolls
del Gaià

6:20
7:24
8:15
8:55
9:39
10:19
10:59
11:40
12:15
12:55
13:35
14:15
14:57
15:39
16:17
16:59
17:40
18:15
18:55
19:35
20:15
20:55
21:35

Altf/Tgn

Parròquia S. Martí

Protecció Civil

Pl. Imperial
Tàrraco

Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:

977 65 10 85

IES ALTAFULLA

• 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

De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. CARME RIQUELME /

Autobusos
nocturns

L12

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

Plaça del Pou / núm. 223 / juliol 2021
Transports

Tarragona - Altafulla

977 65 00 08

v

Feiners

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

• 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
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de les 10 a les 14 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

Dissabtes

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

Serveis Municipals

Diumenges i festius

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous
Altafulla
Oficina Plaça Martí Royo

De dilluns a divendres
Torredembarra
Oficina Carrer Muralla

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

Temperatura màxima

30,6 °C

dia 16

Mitjana mensual temp. màx.

26,7 °C

Temperatura mínima

12,4 °C

dia 24

Mitjana mensual temp. mín.

16 °C

OBSERVADORS: Jo an Vive s , Llu ís Bru llas , Jo rd i Cu scó
Jo se p Mu n tad e s i Jo se p Maria Au le s

Pluja màxima

9,4 mm

dia 23

Total pluja recollida

26,4 mm

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

Esports

Plaça del Pou / núm. 223 / juliol 2021
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Els Casals d’Estiu d’Altafulla acullen més de 120 infants

es regidories d’Esports i Joventut
de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçalen l’edil Àlex Cañas i el coalcalde i regidor de Joventut, Jordi Molinera, han organitzat per aquest estiu dos
casals d’estiu a la vila que ja acullen més
de 120 infants. El regidor d’Esports, Àlex
Cañas, ha remarcat que la intenció d’organitzar aquests dos campus “és cobrir
diferents sensibilitats, ja sigui amb la programació d’activitats més enfocades en
el lleure, i per una altra banda, d’altres
més adreçades en l’àmbit multiesportiu”.
Quant al campus d’estiu ‘Un món de
jocs tradicionals’, que dirigeix tècnicament el Consell Esportiu del Tarragonès,
s’organitza en onze torns setmanals que
finalitzaran el 10 de setembre les activitats

del qual tenen lloc al pavelló i a la piscina
municipals, i a l’Escola El Roquissar, i va
adreçat a infants nascuts entre el 2007 i
el 2017. Les inscripcions en aquest campus cal fer-les telemàticament a través del
web del Consell Esportiu del Tarragonès
(www.cetarragones.cat).
Pel que fa al casal d’estiu ‘Gaià i les
boles de Drac’, que dirigeix tècnicament l’entitat Viu Lleure, finalitzarà el 6
d’agost les activitats del qual tenen lloc
al Pavelló de l’Escola La Portalada, i va
adreçat a infants menors de 14 anys.
L’aforament màxim per aquest campus
és de 60 nens i nenes. Les inscripcions
en aquest campus cal fer-les telemàticament a través del web de l’entitat Viu
Lleure (www.viulleure.cat). •

Grup de monitors i monitores de Viu Lleure. / Foto: Viu Lleure

S’inverteixen 30.000 € en la millora de les instal·lacions de la Piscina Municipal

E

l passat 21 de juny es van obrir les
portes oficialment de la Piscina Municipal de cara a la nova temporada d’estiu que s’allargarà fins el 12 de setembre. L’horari d’obertura al públic és de
dilluns a diumenge, d’11 a 15 hores, i de
16 a 20 hores.
L’obertura ha anat acompanyada de
millores que han significat una inversió
de 30.000 euros per a les arques públiques, segons ha explicat el regidor d’Esports, Àlex Cañas. Aquestes millores
s’han traduït en l’arranjament de rajoles,
la reparació de fuites i renovació de l’estació de bombament d’aigua, treballs de
pintura tant a la façana exterior com a

l’interior, i la instal·lació d’una carpa de
7x5 metres a la zona de gespa.
L’equipament, al carrer Alcalde Pijuan, compta amb una piscina de 25 per
vuit metres, i una altra de petites dimensions per al gaudi de la canalla. També
disposa de vestidors per a homes i dones, servei de bar, i servei de socorrisme.
Per a aquesta temporada, el servei de
manteniment i recepció s’ha externalitzat
a una empresa.
L’aforament se situa en el 70 %, el que
significa un total de 105 usuaris. Per complir amb la normativa sobre la traçabilitat,
cal que cada usuari s’inscrigui en el registre situat a la mateixa entrada del recinte.

Quant als cursets de natació, es
disposen dos carrils que es reserven per
a aquesta activitat. El preu de l’entrada
diària per a les persones empadronades
d’entre 16 i 65 anys és de 3 euros, i per a
les que no estan empadronades, de sis.
Els menors de tres anys estan exempts de
la taxa. També es poden adquirir abonaments per a la temporada o mensuals demanant cita prèvia a www.altafulla.cat.
Les tarifes de la piscina es poden
consultar a l’apartat d’ordenances fiscals del mateix web, i en aquest cas, fa
referència a l’ordenança fiscal número
21 ‘Taxa per a la prestació de serveis o
realització d’activitats en dependències

o en centres esportius i recreatius municipals, l’ús de maquinària i material municipal o prestació de serveis municipals
amb caràcter privat’. •

Breus
Tornen les visites teatralitzades de ‘Caius i Faustina us conviden a la Vil·la’
Vine a conèixer la residència de la Faustina i el seu Vil·la romana dels Munts d’Altafulla, a la vora del mar.
espòs Caius, duumvir de Tàrraco, en les proximitats S’organitzen tots els dissabtes d’estiu com a activitat
d’aquesta gran ciutat romana. Ells mateixos seran els per al públic familiar, de 18.30 a 19.30 hores, i com a
teus amfitrions i t’explicaran com és la seva vida a la activitat per al públic general, de 20 a 21 hores. Les

reserves s’han de fer prèviament al telèfon 977251515
o a través del web www.mnat.cat. •

DEL 4 AL 24
D’AGOST DE 2021

A LES 22 H A LA
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

DC. 4 AGOST

ENSEMBLE
MARTINU
MIROSLAV MATĚJKA (Flauta)
ANNA VEVERKOVÁ (Violí)
BLEDAR ZAJMI (Violoncel)
VERONIKA BOHMOVÁ (Piano)

DT. 10 AGOST

CLASSIC
MEETS JAZZ
CLAUDI ARIMANY (Flauta)
SANTI ESCURA (Piano)
EDUARD SÀNCHEZ (Flauta II)
JORDI CABARROCAS (Contrabaix)
FERRAN GUILLAMET (Bateria)

DV. 6 AGOST

QUINTET DE
VENT HARMONIA
JOSEP ALBERT BOTET (Flauta)
EMILI PASCUAL (Oboè)
JOSEP FUSTER (Clarinet)
LLEONARD CASTELLÓ (Fagot)
JOAN CARLES CHORDÁ (Trompa)

DG. 8 AGOST

TRIO AMB
PIANO
LINDA HEDLUND (Violí)
F. MARIOZZI (Violoncel)
DIANA NOCCHIERO (Piano)

DT. 17 AGOST

ORQUESTRA DE
CAMBRA TERRASSA 48
ANTONIO GARCÍA EGEA (Violí)

DS. 21 AGOST

NIT D’ÒPERA,
SARSUELA
I CANÇÓ
LAIA CLADELLAS
(Soprano)
GONZALO REDONDO
(Piano)

DT. 24 AGOST
INFORMACIÓ
i venda d'entrades
www.altafulla.cat
PREUS I VENDA D'ENTRADES
Entrada 1 concert: 15 € / Pack 4 concerts: 49 € / Abonament
Festival: 65 €
Els titulars del Carnet Jove de la Generalitat gaudiran d'un 50% de descompte.

MÚSICA PER A
ACORDIÓ
OLGA MORRAL (Acordió)

Organitza:

VENDA D'ENTRADES

L'Oficina de Turisme d'Altafulla. (plaça dels Vents) / Per internet a
www.altafulla.cat / En els dispositius INFOTACTILE de la plaça del Pou i de la
plaça dels Vents. / Nits de concerts a partir de les 21 h a la plaça de l'Església.
Normes del festival
· Els concerts començaran puntualment a les 22 h a la plaça de l'Església.
· Està prohibit realitzar gravacions en vídeo o fotografies dels concerts.
· Els organitzadors del festival es reserven el dret a modificar el programa.
· En cas de pluja o vent extrem el concert es farà a l'església.

Col·laboren:

