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Menys estudis i més fets!

E

l Síndic de Greuges de Catalunya ha iniciat una actuació d’ofici
per estudiar els problemes de sinistralitat i mobilitat de la carretera nacional 340. L’objectiu és instar les administracions competents a adoptar les mesures necessàries per garantir “la seguretat
de les persones i els béns en el trànsit viari”. Segons el Síndic,
la intervenció de diverses administracions públiques competents
per titularitat de la xarxa viària dificulta la presa de decisions i una
actuació àgil i eficient. Per aquest motiu, s’ha adreçat al Ministeri
de Foment, al Defensor del Poble, al departament de Territori i
Sostenibilitat, d’Interior i als ajuntaments dels municipis afectats.
L’objectiu de l’estudi del Síndic de Greuges és sol·licitar informació sobre els incidents registrats i els motius i les actuacions
previstes per millorar l’estat de la via. Un dels alcaldes que ha
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respost a aquesta iniciativa ha estat el d’Altafulla, Fèlix Alonso,
que ha qualificat l’estudi d’“innecessari”, ja que considera una
“evidència” que “l’N-340 és un perill”. Com ell, altres alcaldes i
representants veïnals i de transportistes, tant del Camp de Tarragona com les Terres de l’Ebre, han manifestat en més d’una
ocasió la necessitat de trobar solucions, una d’elles ben clara,
aixecar les barreres de l’autopista AP-7. El cas és que la intenció
del govern és la gratuïtat de l’AP-7, però fins el 2019 i el 2020.
I el temps passa, la sinistralitat segueix i la inoperància continua. Farts de tot plegat, fa temps que es reclama que l’AP-7
sigui gratuïta per a tots els vehicles com a solució immediata. La
sensació és que tothom ho veu clar però ningú mou fitxa. Raó
d’això que la frase més aclamada aquests darrers mesos sigui:
“Menys estudis i més fets!”. •

ON POTS TROBAR LA “PLAÇA DEL POU”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en
més de 30 establiments d’Altafulla.
La podeu trobar a l’Ajuntament,
Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí i Nogués,
a les gelateries La Perla i Ronda,
a la Papereria Regal i Paper, entre d’altres.
Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:
altafullaradio@altafullaradio.cat
o també entrant al web
www.altafullaradio.cat

JA US PODEU ANUNCIAR A:
Plaça del Pou
Informació i inserció d’anuncis:
696 40 50 16
comercial@altafullaradio.cat
Àrea de Mitjans de Comunicació
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Una trentena de participants al V Torneig d’Scrabble
Comença el nou curs a l’Ateneu Cultural de Dones
Cicle de xerrades del Centre d’Estudis per a la tardor
La coral Nous Rebrots, de ruta amb Dalí
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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

El CM Altafulla posa en marxa la Vela Escolar per a les escoles
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça
Altafulla podria acollir un final d’etapa de la Volta Ciclista de Catalunya del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el

contingut i de publicar els que consideri oportuns.

Medi ambient
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Breus
Posen en marxa una nova
edició de l’Hort Ecològic
Familiar
L’Ajuntament d’Altafulla i l’Hort
de la Sínia tornen a treballar plegats en una nova edició de l’Hort
Ecològic Familiar. El projecte es
va posar en marxa ara fa un any
amb la voluntat de donar les eines
necessàries a aquelles persones
del municipi que volen introduir-se
en el món de l’hort d’autoconsum.
Serà Joan Vives, un dels responsables de l’Hort de la Sínia, l’encarregat d’impartir el nou taller,
que pretén “acabar de consolidar
i complementar el projecte d’Hort
Social”. El projecte també inclou
una vessant solidària ja que la intenció és “destinar de nou part de
la producció a Càritas Altafulla”.
A hores d’ara hi ha inscrites sis
persones, a l’espera de rebre més
sol·licituds. Les places es limiten a
un màxim de quinze. Les persones
interessades poden inscriure’s a
l’Ajuntament d’Altafulla, per telèfon al 977650008, o mitjançant el
correu
mriambau@altafulla.altanet.org. El taller es desenvoluparà
del 14 d’octubre al 16 de desembre, tots els divendres de 10 a 12h
al Centre d’Educació Ambiental
Hort de la Sínia.
La campanya contra el
mosquit tigre, fins A
finals d’octubre
Les regidories de Medi Ambient
i Serveis allargaran la campanya
de prevenció i de lluita contra el
mosquit tigre fins a finals d’octubre. Les accions, a càrrec de l’empresa Blau i Verd, es van posar en
marxa abans de l’estiu, i les altes
temperatures i les pluges registrades els darrers dies faran que les
actuacions s’hagin d’emprendre
algunes setmanes més del previst.
Tot i que encara no es pot fer un
balanç definitiu de la campanya
d’aquest 2016, la valoració que en
fa la regidora Montse Castellarnau
és molt positiva. Ha destacat “una
major conscienciació per part de
la ciutadania i una davallada important de mosquits aquest estiu”.
Enguany s’han impulsat tallers de
sensibilització a les escoles, un
porta a porta amb cartes i consells
a tenir en compte, la penjada de
cartells als tòtems informatius i a
aquells punts de major afluència
de vilatans, i l’aplicació del tractament per eradicar-los i evitar-ne la
proliferació. •
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L’empresa Deloitte contribueix en la recuperació i
millora de la finca Canyadell

D

eloitte, firma líder de serveis professionals a l’Estat espanyol, va
reunir el passat 22 de setembre
a la finca Canyadell —l’antic càmping
dels Alemanys— 180 directius d’Aragó,
Catalunya i Balears per tal de contribuir
a la recuperació i millora d’aquest espai d’Altafulla. Una zona custodiada per
l’entitat conservacionista Gepec, que hi
desenvolupa tasques d’educació ambiental i de manteniment de la finca. La
nova acció va estar emmarcada dins del
programa de Responsabilitat Social Corporativa de la companyia.
Els participants van desenvolupar
tasques de neteja del bosc, poda de
l’arbrat, pintat de murals, construcció
de murs de pedra seca i un hivernacle,
entre d’altres feines a fi i efecte de proveir l’espai d’elements de mobiliari urbà,
taules de pícnic, font, entre d’altres. Segons Jaume Buxó, soci responsable de
Deloitte a Catalunya, Aragó, Balears i
Andorra, “som conscients de l’impacte
positiu que les nostres capacitats poden
tenir en el nostre entorn i, a més, amb
la nostra acció social pretenem donar

L’

resposta a moltes de les inquietuds que
tenim les persones que formem la firma”.
Aquesta iniciativa neix d’una proposta de l’entitat Gepec a l’Ajuntament
d’Altafulla, qui va veure l’oportunitat de
donar una forta empenta al condicionament d’aquest entorn natural i públic
per tal de posar-lo en valor i a l’abast de
tothom.

Està previst que properament es
desenvolupi una jornada de portes
obertes i altres activitats durant la
festa major amb la finalitat que els vilatans i vilatanes coneguin i puguin gaudir d’aquest nou espai municipal on s’hi
organitzaran activitats sobre el coneixement de l’entorn natural, d’oci i mediambientals. / Foto: Gepec. •

Altafulla s’afegeix a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura

alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la
regidora de Medi Ambient, Montse Castellarnau, van lliurar el passat 3
d’octubre els diplomes de la iniciativa
“A peu al cole”.
Un projecte inclòs dintre del programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que pretén promoure
entre els infants un ús més racional del
cotxe o substituir-lo per altres sistemes
de transport alternatiu. L’edil de Medi
Ambient ha reconegut que “tot i que
costa canviar els hàbits, a poc a poc es
van obtenint resultats”.
Aquella classe que acumula un major nombre de nens i nenes que han arribat a l’escola caminant, en bicicleta,
o patinet, es premia amb un “semàfor
verd”. Enguany a l’escola La Portalada
ha estat la classe de 5èB; mentre que a
l’escola El Roquissar, la guanyadora ha
estat la classe de 6è. Una “sorpresa”,
segons ha explicat la regidora, ja que
“fins ara sempre havien estat els alumnes més petits”, cosa que demostra
d’alguna manera que “la conscienciació
ciutadana és cada vegada més notable”.
Més enllà de rebre aquest diploma
“tan preuat”, també s’ha obsequiat als
estudiants amb diferents regals, com
ara una llanterna sostenible, i un cadenat per a la bicicleta, entre d’altres obsequis.
El programa es va desenvolupar
del 19 al 25 de setembre, i, més enllà
d’aquesta iniciativa, també va oferir una
“Cursa de Transports”, una “Bicicletada
Popular”, una “Caminada Saludable”, i
diverses sortides dels centres educatius
amb la Policia Local.

Aquest ha estat el sisè any consecutiu que hi pren part l’Ajuntament d’Altafulla.
La voluntat és aconseguir una major
conscienciació social de la ciutadania
envers la necessitat d’una nova mobilitat urbana. Per primera vegada, la
iniciativa s’ha inclòs a Catalunya dins
de l’àmbit europeu. / Fotos: Ildefonso
Cuesta / E.V. / A.J. •
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El ple
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Les modificacions de crèdit centren el Ple ordinari

E

l Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar per unanimitat, en
la sessió ordinària celebrada el
passat 26 de setembre, el tancament
del compte general de l’exercici 2015.
Uns números que han tirat endavant
juntament amb diferents modificacions de crèdit del pressupost municipal en què s’han donat de baixa dues
partides dedicades a parcs infantils i a
estudis i treballs tècnics d’Urbanisme
amb un import total de 96.000 €, per
complementar altres partides d’asfaltat
de carrers, activitats de Festes i Cultura, i Via pública. Hi van votar a favor els
dos grups al govern (AA i PDC), mentre
que els vots de l’EINA van ser contraris
i van demanar que “seria aconsellable
consolidar les activitats que ja tenim,
abans d’apostar per noves iniciatives
que obliguen al mes de setembre a
ampliar algunes partides”. El regidor de
Ciutadans, Alberto Moreno, va excusar
la seva presència.
D’aquesta manera, s’amplia les
partides següents: asfaltat de carrers
(14.000), activitats per a Festes, activitats culturals (20.000), Infraestructures,
bens naturals i Via Pública (20.000), per
a edificis i altres construccions (10.000),
Ensenyament (6.000), Instal·lacions Esportives (3.000), elements de transport
(4.000), i per a professors de l’Escola
d’Adults (9.000). També s’amplia una
partida amb 9.000 € de suplement
per a l’adquisició d’unes marquesines per a les noves dues parades
d’autobús al tram inicial de l’Avin-

guda Marquès de Tamarit, a l’entorn
de la urbanització Robert.
En una altra modificació de crèdit, es
dóna de baixa una partida de 46.000 € per
a l’adquisició de maquinària per a la Brigada Municipal, i s’amplia a les partides d’Infraestructures, béns naturals i Via Pública
(20.000), elements de transport (5.000),
combustibles i carburants (5.000), maquinària i instal·lacions tècniques (5.000) i per
a despeses diverses (11.000).

Incrementa en un 2% l’impost
sobre els vehicles de tracció
mecànica, congelat des del
2013

Aproven l’Ordenança
Municipal de Transparència i
Administració Electrònica

funcionament intern de la Corporació,
entre d’altres.

El Ple d’Altafulla va votar favorablement i per unanimitat a un increment
del 2% de l’impost sobre els vehicles
de tracció mecànica, que no patia cap
modificació des del 2013, tal i com va
assegurar la regidora d’Hisenda, Mari-

sa Méndez-Vigo. Al mateix temps, l’edil
de l’àrea econòmica ja va avançar que
és la única ordenança que pateix una
modificació, ja que la resta es quedaran tal i com estaven aprovades. Per
posar uns exemples, en els casos dels
turismes de més de 20 cavalls pagaran
ara una quota de 223,79 €; un camió
de més de 9.999 quilos de càrrega útil
272,93 €, i un tractor de més de 25 cavalls, 157,68 €. •

Breus
Nou reglament per a
la regulació del servei
d’abastament urbà d’aigua
potable
El Ple de la Corporació va votar per
majoria, amb els vots en contra de
L’EINA, el nou reglament per a la regulació del servei d’abastament urbà
d’aigua potable que presta l’Empresa
Mixta Municipal d’Aigües d’Altafulla. El
regidor responsable, Pere Gomés, ha
explicat que “l’objectiu era dotar-nos,
juntament amb la companyia d’Aigües, d’un reglament que en regulés
els serveis”. Gomés ha recordat que el
contingut del reglament ja es complia
“però era important que quedés palès
en un paper”. Aquest reglament té per
objecte regular el servei de subministrament d’aigua potable dins del municipi d’Altafulla, determinar les relacions
entre el prestador del servei i els abonats, i fixar els drets i les obligacions
bàsiques de cadascuna de les parts,
així com tots aquells aspectes tècnics,
mediambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic.

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29
de desembre de transparència, accés
a la informació pública i bon govern
neix de la necessitat de regular a nivell
autonòmic conceptes bàsics com són
la transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern obert per
poder parlar d’una Administració que
dóna compliment al principi de legalitat i de qualitat en les seves actuacions. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
ha demanat a la ciutadania i als diferents grups municipals que consultin
aquesta nova plataforma, que poden
trobar concretament al web de l’Ajuntament d’Altafulla amb l’etiqueta “Portal de transparència”, i els facin arribar
els seus suggeriments. De moment,
segons afirma, “les crítiques estan
sent positives”. El portal es configura com una plataforma electrònica de
publicitat activa que permet l’accés
a tota la informació disponible a través d’enllaços sobre l’organització, el

Nou Pla Local de Joventut
2016-2020
Els membres de la Corporació Municipal van aprovar per majoria, amb
els vots en contra de l’EINA argumentant falta d’informació per part
del regidor de Joventut, Pere Gomés,
el nou Pla Local de Joventut 20162020, després que l’anterior havia
quedat obsolet. El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Altafulla mira cap
al futur. El projecte presenta una línia
continuista, i té la voluntat de “promoure la participació, l’emancipació i
l’associacionisme dels joves del municipi”. La tècnica Maria José Traviesa ha afegit que la proposta de cara
als propers anys aposta per la formació, el lleure i l’orientació al treball.
Proposa activitats molt diverses en
aquests àmbits, com un curs de monitor/a en temps de lleure, un taller de
zumba, el Casal d’Estiu, sortides com
les d’Aquòpolis i Port Aventura, una

esquiada A Vall Nord, projectes de reforç educatiu o serveis com ‘Garantia
Juvenil’ o ‘Orientació Laboral’, enfocats a la recerca d’ofertes de feina i
l’elaboració de currículums vitae.
El Ple d’Altafulla aprova
instal·lar els cartells
d’adhesió a l’AMI a les
entrades del municipi
Altafulla indicarà la seva adhesió a
l’Associació de Municipis per la Independència a les entrades del municipi. Així ho va decidir el ple municipal
per unanimitat a proposta del grup de
L’EINA, en la que s’argumentava que
la ciutadania va mostrar el seu suport
a l’adhesió a l’AMI l’any 2012 —amb
més del 80% dels vots a favor—, a
més del suport del ple —amb els vots
de l’Alternativa Altafulla, EINA i CiU—
i que altres municipis ja indiquen la
seva adhesió a l’entitat als seus accessos, com ara Reus. •

Via pública
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La Generalitat atorgarà 230.000 euros per Via Augusta

E

l Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha vist amb bons ulls el projecte d’urbanització del tram central de Via
Augusta d’Altafulla. D’aquesta manera, el
govern català ha aprovat una subvenció
de 229.868,07 € per contribuir financerament en les obres. Ho ha fet mitjançant la
convocatòria pel 2016 de concessió de
subvencions als ens locals de Catalunya
per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
El regidor de Turisme, Pere Gomés,
ha remarcat “la valoració positiva que
en fa el departament a l’hora de vincular aquesta subvenció no només
a la millora del barri marítim sinó
també en la promoció del turisme”.
En aquest sentit, també ha volgut destacar el projecte de Via Augusta com “una
inversió de futur, i no com a una inversió finalista, per a la millora de la
principal artèria dels sector turístic a
Altafulla”.

Inicialment, la sol·licitud que havia
fet la regidoria de Turisme havia estat
de 400.000 €, dels quals s’ha reduït
aquella quantitat que correspon a les
despeses de renovació, millora i soterrament dels serveis bàsics, que, segons
el departament d’Empresa i Coneixement, “no són subvencionables”. Per la
seva banda, la regidora de Via Pública
de l’Ajuntament, Marisa Méndez-Vigo,
ha ratificat també que es tracta “d’un
molt bon projecte, que s’ha presentat com una millora substancial
del Barri Marítim i de foment d’un
turisme fidel i de qualitat”. L’edil de
Via Pública ha explicat que han tractat
aquesta ajuda “amb prudència ja que
depenia de la Generalitat que ens fos o
no atorgada”.
A aquests diners se li sumen també una altra subvenció provinent de
la Diputació de Tarragona, que ascendeix a 250.000 euros. En aquest
cas, es tracta d’una subvenció auto-

màtica, destinada directament als Jocs
Mediterranis Tarragona 2017. La intenció és posar en marxa els treballs
el proper mes de novembre. L’obra
tindrà un cost d’1.199.544,78 €, i un
termini d’execució de nou mesos. Tots
dos conceptes podrien reduir-se encara, tenint en compte l’oferta econòmica
i de terminis que pot oferir la companyia
que surti guanyadora del concurs d’adjudicació pública on s’hi ha presentat
un total de 26 empreses. El termini de
licitació d’obra finalitza el proper 22 de
setembre.
El 13 d’octubre comencen les
obres de millora als carrers
Llevant i Mestral
Les obres als carrers Llevant i Mestral
d’Altafulla començaran finalment el 13
d’octubre. Així ho va confirmar la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, després d’arribar a una entesa amb
els veïns i comerciants de la zona amb

La senyalització dels Banys de Mar de la Vil·la dels Munts, per Sant Martí

El Congrés dels Diputats aprova
una declaració institucional de
suport a Tarragona 2017

E

L’

Ajuntament d’Altafulla presentarà
aquest mes d’octubre el projecte
de museïtzació dels Banys de Mar de
la Vil·la romana dels Munts al Ministeri
de Medi Ambient. La regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, es va
reunir a finals de setembre, a la delegació de Tarragona, amb l’arquitecte
encarregat de la redacció del projecte
i amb un dels responsables del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). L’edil ha explicat que
la rebuda va ser “magnífica”, i que es
van comprometre a atorgar-los una
“considerable aportació econòmica”.
Marisa Méndez-Vigo ha tornat a
insistir en la importància de l’espai,
que el defineix com a “joia única a la
Península Ibèrica”. El projecte ja fa
mesos que està encarregat, i la previsió és que es desenvolupi en diferents
fases. La primera va consistir en la
neteja de la zona, en col·laboració de
L’Associació Mediambiental La Sínia,

la finalitat d’evitar afectacions amb la
temporada turística dels comerços que
s’allarga fins a principis d’octubre. La
durada de les obres és de dues setmanes, i durant l’actuació no es podrà
circular amb vehicles, tot i que es podrà accedir a peu a qualsevol edifici.
La renovació d’aquests carrers, que
consistirà en l’arranjament de les voreres i l’adequació i asfaltat del paviment,
inclou també les voreres del costat del
Parc del Canal. •

dels alumnes del PTT d’Auxiliar en Vivers i Jardins, i dels participants del
Camp de Treball del Gaià. La propera
fase serà la de la senyalització de l’espai. Una actuació que es preveu que
estigui enllestida per la Festa Major
de Sant Martí.
Altres accions incloses en el projecte són la consolidació del mur

romà, l’excavació de la sorra acumulada per veure fins on arriba aquest
mur i quines estructures es mantenen, i la instal·lació d’una passarel·
la de fusta que enllaci la Vil·la dels
Munts amb els Banys de Mar. El projecte també inclou la museïtzació del
búnquer de la Guerra Civil, ubicat al
mateix espai. •

l Congrés dels Diputats ha aprovat
una declaració institucional de suport
als Jocs Mediterranis Tarragona 2017. Ha
comptat amb el suport de la totalitat de
portaveus dels grups parlamentaris amb
representació a la cambra. El text posa en
valor la importància de Tarragona 2017
com a esdeveniment esportiu de concòrdia i unitat al Mediterrani i insta “a totes les
administracions públiques, i en especial al
Govern d’Espanya, a dur a terme les accions necessàries de caràcter econòmic
i administratiu que garanteixin l’èxit dels
Jocs Mediterranis i reforcin la projecció
internacional del nostre país”.
L’alcalde d’Altafulla i diputat al Congrés, Fèlix Alonso, ha manifestat que “feia
temps que els diferents grups estaven treballant en aquesta declaració davant de
la necessitat de donar una empenta institucional als Jocs”. El batlle ha recordat
que l’any 2013 el Parlament de Catalunya també va reafirmar el seu compromís
amb una declaració institucional. Aquesta
declaració significa un nou impuls cap a
l’èxit de Tarragona 2017, on Altafulla hi
tindrà un paper protagonista. •
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Tallers als centres educatius per a la millora
de la igualtat de gèneres

L

a regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament d’Altafulla, que
encapçala Marisa Méndez-Vigo, ha
configurat un programa anual d’activitats
amb la voluntat de sensibilitzar la ciutadania i contribuir en una societat més
justa i igualitària en l’àmbit dels gèneres.
Enguany, la proposta passa per realitzar
tallers a les escoles i a l’Institut; reivindicar la jornada del 25 de novembre, Dia
Mundial Contra la Violència de Gènere; i
crear un grup de debat. La primera activitat serà aquest 10 d’octubre amb la
trobada del Grup de Debat sobre el rol
de les dones a la nostra societat. Tindrà
lloc a les 19h a la sala de Plens de l’Ajuntament. Aquesta primera sessió girarà
entorn de “Què significa economia
reproductiva o discriminació múltiple?”.
Una de les altres activitats programades seran els tallers a les escoles La
Portalada i El Roquissar, i a l’Institut, que
ja s’havien posat en marxa l’any passat
de la mà de l’exregidora responsable

d’aquesta àrea, Alba Muntadas. Una
iniciativa que Marisa Méndez-Vigo manté aquest nou curs i reforça per tal de
donar-li continuïtat. En el cas de l’Institut
es desenvoluparan vuit tallers de dues
hores. Quatre, correspondran als tallers
dirigits als alumnes de 3r d’ESO, amb el
títol “Que no t’agafi el masclisme! Taller de prevenció de violència de gènere”; i quatre més, adreçats als alumnes de 4t d’ESO, sota el títol “Tinc una
amiga que diu que li agrades. Maneres de lligar… tot s’hi val?”.
Per la jornada del 25 de novembre,
el municipi acollirà l’exposició “Imatges
per pensar”. Una mostra itinerant impulsada des de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació amb la
voluntat de generar una reflexió al voltant
d’algunes absències, presències i tòpics
relacionats amb la representació de les
dones i que són freqüents en gran part
dels continguts dels mitjans. Les imatges
han estat produïdes especialment per
l’artista visual Tània Burgos Fernàndez,

tot seguint una proposta gràfica propera
als pictogrames que permet treballar els
significats de les imatges, d’una manera
assequible i oberta a mirades i interpretacions diverses. •

Breu
Canvis en la distribució del
butlletí “La Plaça del Pou”
partir de la propera edició de
novembre, la número 167 del
butlletí municipal “La Plaça del
Pou”, aquest mitjà de comunicació
es disposarà en diferents expositors
distribuïts en llocs estratègics d’Altafulla. D’aquesta manera, els veïns
i les veïnes d’Altafulla podreu recollir la revista municipal en aquests
punts que se situaran en espais de
trobada de la ciutadania com són
les places del Pou, Martí Royo, Plaça dels Vents, carrer Mossèn Miquel Amorós, Biblioteca Municipal,
Carrer Marquès de Tamarit, Centre
Cívic de Brises del Mar, d’entre més
d’una desena de localitzacions arreu del municipi. Així, es deixarà de
disposar la “Plaça del Pou” en els
establiments que fins ara han estat
lloc de trobada d’aquest rotatiu. La
finalitat d’aquest canvi és optimitzar
la distribució de la revista municipal,
ser més pròxima a la ciutadania i
rendibilitzar el seu repartiment. •

A

Acció Social posa en marxa nous cursos per a la gent gran aquesta tardor

L

a regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament d’Altafulla reeditarà algunes
de les activitats més ben acollides per
la gent gran del municipi. Després de
l’oferta dels darrers mesos, adaptada
a la temporada estival, ara és moment
de restablir el calendari anual d’activitats. A principis del mes de setembre
l’àrea encapçalada pel regidor Xavier
Rofas ja va posar en marxa els tallers
de gimnàstica al Parc de Salut (els dilluns i els dimecres de 9:30h a 10:30h),
d’educació postural i fisioteràpia (els
dimarts de 9:30h a 11:30h al centre
Aldara), i el de benestar emocional i
risoteràpia (els dijous de 9:30h a 11h
al centre Aldara). Aquest mes d’octubre és el torn del taller d’entrenament
de la memòria i la creativitat, i del curs
d’informàtica de nivell IV.
El taller d’entrenament de la me-

mòria i la creativitat va donar el tret de
sortida el passat 5 d’octubre i s’allargarà fins el 21 de desembre, tots els
dimecres de 4 a 6 de la tarda al centre Aldara. Es tracta d’un curs de 22
hores impartit per professionals de la
Creu Roja i subvencionat per l’Ajuntament d’Altafulla. L’objectiu és mantenir les capacitats cognitives a través
de la interacció entre els participants
i d’activitats per potenciar aspectes
com la memòria, el llenguatge, o la
identitat.
Pel que fa al curs d’informàtica de
nivell IV, es va iniciar el 7 d’octubre i
finalitzarà el 23 de desembre. Es desenvoluparà tots els divendres de dos
quarts de 5 a dos quarts de 7 de la
tarda a l’Era de l’Esteve, i se centrarà
en reforçar la introducció a la informàtica cursada l’any passat, els pro-

cessadors de textos, l’ús del correu
electrònic, el domini de la navegació
per internet, i l’ús de les xarxes socials i d’internet al telèfon mòbil. Les
persones interessades en prendre-hi

part encara s’hi poden inscriure a
l’Ajuntament d’Altafulla, per telèfon
al 977650008, o mitjançant el correu
electrònic a mriambau@altafulla.altanet.org. •

La formació alemanya “Bi-cussion” actuarà a Altafulla aquest octubre

L’

Escola Municipal de Música d’Altafulla ha anunciat una nova visita
de la formació alemanya “Bi-cussion”.
Un grup format per una quinzena d’integrants d’entre 8 i 16 anys provinent
de la ciutat de Bielefeld, situada al nord
d’Alemanya. Tots ells han estat formats
a l’Escola d’Art i Música de Bielefeld,
la més gran del país, amb 6.000 alumnes. Ofereixen concerts arreu del món,
participen a concursos de gran prestigi,
i enguany tornen a repetir al municipi.
L’Escola de Música ha programat dues
actuacions. La primera, el 16 d’octubre
a la 1 del migdia a l’Església de Sant

Martí; i la segona, el 20 d’octubre a dos
quarts de 6 de la tarda a la plaça del
Pou.
L’Escola seguirà enguany una línia
molt similar a la d’altres temporades,
sense novetats. Un dels pocs canvis
que s’han dut a terme aquest nou curs
és la reestructuració de les agrupacions. El centre ha decidit reagrupar els
instruments de vent, d’una banda, i els
de corda, de l’altra. L’Escola de Música
d’Altafulla ha encetat el nou curs amb
prop de 200 alumnes. Una xifra, però,
que, segons la directora, pot variar fins
a final d’any.•

Serveis
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L’

El cicle de xerrades “Créixer en Família”
comença el 20 d’octubre

Ajuntament d’Altafulla torna a adherir-se al programa “Créixer en
Família”, que impulsa la Secretaria de
Família de la Generalitat de Catalunya.
La regidoria d’Educació va començar a
apostar per aquest programa al març
del 2015. Una primera edició que va
anar dirigida als pares amb fills d’entre 0
i 3 anys. Donat l’èxit d’aquesta primera
convocatòria, el passat mes de gener el
consistori va decidir sumar-se a la franja
que va dels 3 als 6 anys; i ara, ho farà a
la dels 6 als 12 anys. Les sessions s’iniciaran el proper 20 d’octubre, i s’allargaran fins el 24 de novembre. Es tracta de
sis sessions de dues hores al voltant
de temàtiques i conceptes com ara
l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, les
estratègies educatives, la resolució
de conflictes, les responsabilitats en
l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn,

i el paper educatiu de l’escola i la família extensa, entre d’altres. S’impartiran de 15 a 17h a l’Era de l’Esteve.
L’objectiu d’aquest programa formatiu és orientar, reforçar i donar eines a les
famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva, amb l’objectiu de
potenciar el reconeixement i la confiança
en les pròpies capacitats dels progenitors. En aquesta línia, ofereix cicles de
tallers, que pretenen ser espais d’intercanvi d’experiències entre pares amb
fills d’edats similars, guiats per professionals experts en la formació de famílies en què les prioritats són reflexionar
en relació amb per què educar, què fer
i com fer-ho. Les persones interessades
en participar-hi han de posar-se en contacte amb l’Ajuntament a través del telèfon 977 65 00 08, o del correu electrònic
mriambau@altafulla.altanet.org.•
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L’ACA adjudica la redacció del projecte
destinat a millorar el funcionament del sistema
de sanejament d’Altafulla

L’

Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha adjudicat la redacció del projecte constructiu destinat a la
construcció d’un col·lector
de sanejament al sistema
d’Altafulla (Tarragonès) i el
sanejament del sector nordest del Catllar. Aquesta conducció permetrà substituir
l’actual canonada que transcorre per la llera del riu Gaià
entre el darrer punt d’abocament del Catllar i l’estació
de bombament d’Altafulla i que esporàdicament genera afectacions a la llera.
Els treballs s’han adjudicat per un
import de 56.530 € i està previst que la
redacció del projecte es dugui a terme
en un període de cinc mesos. Un cop el

projecte estigui redactat i es disposi del
finançament necessari, es podrà executar l’obra. El nou col·lector transcorrerà
fora de la llera del riu Gaià i pretén cobrir
les alternatives d’ubicació de les infraestructures, minimitzant l’efecte sobre
el medi.•

El Museu Etnogràfic d’Altafulla recupera l’horari d’hivern

L’

arribada de la tardor i el fet que
cada vegada els dies siguin més
curts ha mogut els voluntaris que
s’encarreguen d’obrir les portes del
Museu Etnogràfic d’Altafulla tots els
caps de setmana a variar els horaris
d’atenció al públic. La Pallissa de l’Era
del Senyor recupera els horaris que ja

es van establir el passat mes de gener, i tornarà a obrir les seves portes
els dissabtes de 17 a 19h, i els diumenges d’11 a 13:30h. El municipi ha
viscut enguany un estiu de rècords, i
el Centre d’Interpretació no ha estat
una excepció. Els voluntaris fan una
valoració molt positiva de l’afluència

de visitants al llarg d’aquests darrers
mesos.
El Museu Etnogràfic d’Altafulla compta amb diferents elements
d’identitat pròpia de la vida rural i
l’economia del municipi, recuperats i
restaurats pel veí d’Altafulla i artesà,
Salvador Gatell, l’any 2008. S’hi po-

den trobar unes 1.000 peces dels dos
darrers segles, amb un ampli ventall
d’objectes i elements, des dels més
curiosos fins els més quotidians, del
món de la pagesia. Des d’una sínia
de sang a la tradicional aixada, són
algunes de les joies que s’hi apleguen. •
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La gent hem assumit que hem
d’estar al dia amb els mòbils,
ordinadors, portàtils, i que
comprar joies no és una cosa
que es valori gaire actualment

“Ara que encara hi
ha mestres és un bon
moment per donar una
empenta a l’artesania
perquè no es perdi”
Altafullenc i tarragoní són moltes les
parelles que compten amb una de les
seves joies. Joan Francesc Blàzquez
Hernàndez va néixer a Tarragona el 5
d’abril de 1950. Carismàtic, innovador,
extravagant per alguns, original per
altres, però sobretot, un addicte a
l’art, l’escultura i la joieria en la seva
vessant més creativa. El passat mes
de juliol va rebre de mans del president
de la Generalitat de Catalunya el
reconeixement de Mestre Artesà per la
seva extensa activitat de difusió de la
joieria catalana.
La venda de joieria ha anat a la baixa en
els darrers anys. Un descens que encara
es va accentuar més amb l’arribada de la
crisi econòmica, i que a dia d’avui també es
veu perjudicada pel que el joier altafullenc
Joan Blàzquez anomena “la dictadura de la
moda”. En una entrevista a La Xarxa, Blàzquez explica que “la gent hem assumit que
hem d’estar al dia amb els mòbils, els ordinadors, o els portàtils, i que comprar joies
no és una cosa que es valori gaire actualment”. Defensa, però, que “el que té joies,
té patrimoni”, i explica que “hi ha rellotges
de fa 20 anys que avui en dia els poses a
una bàscula i el seu valor és superior al que
van pagar en el seu dia”. En aquest sentit,
Blàzquez intenta que les seves joies siguin
“creatives i artístiques”, i anar, fins i tot, “en
contra d’aquesta moda”.
En aquest context, insisteix també que “ara
que encara hi ha mestres és un bon moment per donar una empenta a l’artesania
perquè no es perdi”. Joan Blàzquez va rebre
el passat mes de juliol al Palau de la Generalitat de Catalunya un dels Diplomes de
Mestre Artesà 2016 en el marc dels Premis
Nacionals d’Artesania. Aquest reconeixe-

ment s’atorga a persones que han fet de
l’exercici d’un ofici artesà la seva professió,
i que compten amb més de vint anys de
trajectòria professional reconeguda. L’altafullenc va ser l’únic representant tarragoní
d’entre els més d’una vintena d’arreu del
territori català que van ser reconeguts. El
certificat reconeix la seva llarga trajectòria,
en què ha desenvolupat tècniques creatives
i d’ofici en diferents tipologies de producte,
i la seva extensa activitat de difusió de la
joieria catalana. Un reconeixement que per
Blàzquez “significa moltíssim i té molt de
mèrit ja que m’ho he fet tot jo mateix”. Reconeix que “mai m’ho hagués imaginat”.
La seva passió per l’artesania va començar
de ben petit a partir de la seva afició per
l’escultura. Es passava el dia envoltat de
tallistes, mirant com ho feien, i va acabar
aprenent a fer motllos. Als 12 anys va fer la
seva primera talla de fusta, per la qual li van
donar 800 pessetes, i amb aquests diners
es va comprar una bicicleta, tot i que acostumava a ser ell mateix qui es construïa les
joguines. Ell mateix reconeix que “com a
estudiant no funcionava” i és per això que
va començar a treballar als 14 anys com a
aprenent de joieria. Explica que “el primer
dia que vaig entrar a aquell taller vaig veure
que aquell era el meu món”. I així es com va
començar tot. Amb una base autodidacta
i després de vuit mesos com a aprenent,
va muntar el seu propi taller. A dia d’avui ja
porta gairebé 50 anys treballant-hi, i disposa
de dues botigues a Tarragona. Tot i que encara la jubilació no està entre els seus plans
més immediats, està convençut que “el
taller camina sol amb més de 5.300 motllos
de tota la seva obra”.

El que té joies, té
patrimoni
Els seus reconeixements traspassen fronteres. En dues ocasions ha estat premiat amb
la màxima distinció pel Conseil Europeen
d’Art et d’Esthetique de Bruxelles, en la
seva vintena edició, i ha rebut la “Medaille
de Vermeil” amb el grau de Commandeur,
que atorga l’Association Royale des Artistes Professionnels de Belgique. Ha realitzat
centenars d’encàrrecs per a entitats públiques de Tarragona i Altafulla, tant oficials
com de caràcter popular, que s’incorporen
al patrimoni cultural i associatiu d’ambdós

municipis, com ara tres peces per commemorar l’Any Jubilar de Sant Fructuós
el 2008, o les insígnies de plata del 25è
aniversari de la Penya Ciclista d’Altafulla el
2009.
Ha exposat en diverses ocasions a Barcelona, al costat dels artistes més grans de la
joieria nacional, i per primera vegada a Nova
York, a la Cinquena Avinguda, rebent una
immillorable acollida per part de la crítica especialitzada. Fruit d’això, la coneguda multinacional financera Merrill Lynch, amb seu
a Wall Street, li va encarregar una escultura
inspirada en el seu logotip i una sèrie de
peces commemoratives de l’aniversari de la
companyia.

A la dècada dels 90 es va
convertir en el promotor i
fundador de dues escolataller d’orfebreria a Cuba, a
l’Havana i a Trinitat
A la dècada dels 90 es va convertir en el
promotor i fundador de dues escola-taller
d’orfebreria a Cuba, a l’Havana i a Trinitat,
amb el propòsit de fomentar la formació
acadèmica d’aquest estudi artístic, inexistent fins aquell moment a l’illa caribenya.
“Va sorgir arran de conèixer una gent d’una
orquestra cubana molt maca i em van dir
de fer una festa benèfica a casa, a Altafulla,
per recollir diners per ajudar a les escoles.
Vaig enviar targetes a tots els meus clients
i es va fer aquell sopar. I això em va donar
la idea”, recorda i segueix: “Vaig parlar amb
el cònsol i li vaig proposar. Vam fer un parell
de festes i vam recaptar diners per comprar eines. Una empresa a La Havana es
va encarregar de fer les taules de fusta i...
vam acabar muntant les escoles. Eren 13
alumnes. Jo els vaig portar el pla d’estudis,
i els llibres d’aprenentatge i tot. Em van presentar diverses persones i vaig escollir els
mestres”. Durant uns anys els va anar visitant però ho va haver de deixar de fer i les
escoles van acabar desapareixent. “Em va
desanimar una mica el fet que no van saber
mantenir el que havia fet a l’inici”, sentencia.
Han estat diverses les propostes de treball
que ha rebut de diferents països, però Joan
Blázquez, fidel al seu desig de romandre a
la vora del Mediterrani, a Altafulla i Tarragona, on estan les seves arrels i la seva font
d’inspiració, ha ignorat sempre aquestes
ofertes.

La Xarxa / A.J. / C.G.
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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

10

Opinió

Plaça del Pou / núm. 166 / octubre 2016

Ens hi juguem les garrofes

Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa
Arriba la tardor i s’apropen dies de
treball, mobilitzacions i govern. Del
10 al 30 d’octubre viurem una nova
edició de les Jornades Gastronòmiques que aquest any té la garrofa
com a element central. També serà moment per començar les obres d’arranjament dels carrers Mestral i
Llevant i a primers de novembre l’inici de l’obra de la Via
Augusta, en la qual 26 empreses s’han presentat al
concurs públic i la millor oferta farà unes obres que significaran una gran millora per al Barri Marítim i pel conjunt d’Altafulla. Una actuació que ha rebut el reconeixement per part de la Direcció General de Turisme de la

Generalitat. Tot no acaba aquí, aviat veurem, finalment,
les marquesines d’autobús a la parada de la urbanització Robert, l’adjudicació (una vegada acabat el període
d’exposició pública) de l’asfaltat del Corraló de l’Espinac i de la rotonda de les palmeres a l’inici del carrer
Mossèn Miquel Amorós, el projecte de senyalització i
millora de les Termes romanes de mar, amb el suport
del ministeri de Medi Ambient del Govern espanyol i de
la Generalitat de Catalunya.
Treballs en marxa que s’afegiran al que ja s’ha fet
aquest setembre, com les feines de millora a la cala
del Canyadell amb l’entitat ecologista GEPEC en la qual
180 persones de la companyia Deloitte van participar

en una acció per recuperar la zona. Responsables de
l’empresa van netejar el bosc, podar arbres, pintar un
mural, reconstruir murs de pedra seca i fins i tot van
habilitar un hivernacle. Mobilitzacions previstes tant per
aconseguir solucions a la carretera N-340 com la feta a
Vila-seca aquest 10 d’octubre per reclamar millores necessàries del servei ferroviari al Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre, especialment per als trens que s’usen
diàriament. Tasques bàsiques que necessiten comptar
amb un govern al que no li tremoli el pols a l’hora de
prendre decisions i que no paralitzi el nostre poble amb
falsos debats que només ens poden portar un desgast.
Ens hi juguem les garrofes! •

La participació no ha de ser propaganda, és decidir junts
Jordi Molinera i Poblet # L’Esquerra Independentista d’Altafulla – Acord Municipal

La política ha vist en la darrera dècada com irrompia un nou factor: la
gent vol dir la seva més sovint i tenir
una major capacitat de decidir.
D’exemples en tenim molts, des de
la iniciativa legislativa popular que va
portar a la prohibició de les curses de toros a Catalunya, a les mobilitzacions del 15M fins a les consultes
populars per la independència. Això ens ha portat a
veure com diversos ajuntaments, de tots els colors,
sotmeten a votació popular decisions molt importants
per al futur dels seus municipis. A Salt (Girona) ha
estat la ciutadania qui ha decidit fer les modificacions

urbanístiques necessàries per desenvolupar un polígon industrial. El projecte dividia l’equip de govern,
on ERC defensava el vot favorable i la CUP demanava
el vot en contra.
Fer el paral·lelisme amb Altafulla resulta molt fàcil.
Al març L’EINA vam fer arribar la proposta “Tot el poble decideix!” a l’Alternativa perquè fos el poble qui
marqués les prioritats a l’hora d’invertir, i superar així
les diferències entre els dos socis de govern. Però
com ja sabeu, el grup de l’alcalde va rebutjar la nostra proposta, ens va expulsar del govern i va optar
per pactar amb els regidors d’una CiU que deixava
al calaix els seus forts retrets al projecte de la Via

Augusta. Després alguns es pregunten per què hi ha
desafecció política.
Al Ple vam preguntar a la regidora de Participació
per què encara no havia contestat la petició d’AltafullaDecideix (del 15 de juliol) de fer una consulta sobre la
idoneïtat de fer les obres de la Via Augusta. Ja van dos
mesos i mig sense resposta cap a l’única entitat local
que té per objectiu promoure la participació ciutadana
i que fa la proposta d’acord amb la legislació catalana.
Sumem a això que el Consell de Participació, fart de no
ser escoltat, s’ha dissolt. La conclusió és fàcil: la regidoria de Participació no s’està utilitzant com una eina
participativa. N’haurem de fer servir d’altres, d’eines. •

FÒRUM
Des del PET fins al Proficiency
D’entrada, expressar el sincer agraïment a la regidora d’Hisenda, Marisa
Méndez-Vigo, per la diligència i amabilitat en l’accés a la documentació oficial. Res a veure, amb el Fèlix; abans
i durant les eleccions. Des d’aquesta
informació, comparteixo l’evolució de
les dades 2011-2015: pel que a la positiva recaptació i al negatiu cobrament
pendent dels exercicis tancats. Del que
a la nostra hisenda no ha ingressat
l’any que pertocava. Perquè la cosa va
així: el 2015, ens vam quedar a deure
1.726.616 € dels 8.899.369 € drets reconeguts nets: un 19,4%.

El 2011, el 20,5%. Una morositat cronificada que reclama anar cobrant els
anys següents. Entre 2011-2015 hem
anat restant de recaptació pendent
Rp (773.557 + 1.200.548 + 788.363
+ 729.082 + 927.953 = 4.419.503 €).
Bravo pels qui finalment han pagat! La
mitjana de cobrament anual de morositat és de 883.901 €! Amb aquesta xifra
regular gairebé que podran malgastar la
morositat eixugada aquest 2016 en el
tram central per a la Triatló dels Jocs
Mediterranis (950.000 €). Però a exercici tancat de 2015, resten pendents
de cobrament d’anys anteriors Dp =

2.638.412,8 €: entre 2012-2015. Sumem 400.000 € cada any d’acumulació
de morositat.

Tot es var iniciar quan l’ANC (Assemblea Nacional Catalana) var sol·licitar
penjar-les, i l’alcalde dos dies després,
el dia 26 d’agost de 2016 va respondre
per carta de manera negativa. L’ANC
publicava al seu Facebook el contingut
de la resposta i criticava la decisió de
l’equip de govern, tot i que puntualitzaven que amb posterioritat a l’escrit, els
hi havien comunicat que en el supòsit
de tirar endavant amb la proposta, no
s’actuaria “ni prohibint ni retirant les
banderes”.

Tan convençuts estaven l’ANC i els
seus socis d’ERC-EINA de realitzar
l’acte, tot i la seva prohibició per escrit,
que els regidors independentistes van
realitzar una crida de convocatòria que
van anomenar “sisena nit de penjades
d’estelades”, pel dia 10 de setembre a
les 11.30 hores; al mateix temps que el
coordinador d’ANC a Altafulla, el senyor
Pere Piqué, realitzava una entrevista a la
ràdio local on explicava que comptaven
amb el suport municipal i que una part
de l’equip de govern fins i tot signava el
cartell de la festa.

El cobrat entre 2011-2015 és el 67,5%
de l’encara per cobrar. Si hi sumem els
de morositat de 2015 la xifra esgarrifa:
4.365.028 €. No se’m poden posar els
pèls de punta perquè ja tinc els cabells
d’un avi. D’IBI del propi 2015 restava per cobrar 475.803 €; però d’anys
anteriors, 1.297.415 €! De plusvàlues, l’acumulat és de 382.105 €, per
132.035 € el 2015. La Generalitat ens
deu uns històrics 281.133 € i la Diputa-

ció 338.000 € del 2015. De taxes d’escombraries atraçades, 149.770 €; del
2015: 78.583 €. En resum, recuperem
cada any 884.000 € anuals; però si el
2011 la morositat era d’1.215.877 €, el
2015 havia multiplicat per 2,17. Sempre del no cobrat en l’any corresponent.
Les xifres clares, públiques i (pre)ocupants…
Fonxo Blanch

Comencem a desobeir
El dia 1 de setembre, el “Diari de Tarragona” es feia ressò de la notícia de la
prohibició del consistori d’Altafulla, de
penjar estelades a l’avinguda Marqués
de Tamarit durant la festivitat de la Diada. Segons el diari, el motiu d’aquesta
decisió era que l’alcalde considerava
que permetre aquest acte partidista podria suposar una “guerra de banderes”,
i argumentava que el mateix Oriol Junqueras va prendre una decisió semblant
quan era cap de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts per a evitar conflictes
entre els veïns.

Amb tots aquests esdeveniments em
ve al cap el dubte de saber com hauran
esdevinguts realment els fets: el grup
municipal de l’Alcalde fa aquest comunicat únicament de cara a la premsa?
La voluntat de tres regidors d’Altafulla
passa per sobre dels altres vuit que formen el Ple? Es prendran altres mesures
que no siguin la prohibició i retirada de
banderes? S’ha obert la veda per tothom? On queda la democràcia? I el
respecte?
Maria Lluïsa Díaz
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El Cineclub Altafulla, al Festival de San Sebastián 2016

l Cineclub Altafulla Link ha estat
present a la 64 edició del Festival
de Cinema de San Sebastián. Tres
membres de la Junta de l’entitat (Araceli
Rilova, Lola Galván i José Manuel Ruiz)
hem viscut quatre dies intensos de cinema de qualitat. El Cineclub es va acreditar
com a exhibidor, fet que ens va donar la
oportunitat d’accedir als passes de premsa de les pel·lícules. El festival consta de
diverses seccions, de les que destaquen
la Secció Oficial, on s’inclouen les pel·lícules que opten a la conxa d’or, així com
altres força interessants i que també tenen premis com les dedicades a “Nuevos
Directores”, “Horizontes Latinos” —molt
vinculada al cinema centre i sud-ameri-

cà— o “Perlas”, selecció de destacats
llargmetratges inèdits a Espanya i que han
sigut aclamats per la crítica o premiats a
altres festivals internacionals. Així mateix,
va haver-hi una secció especial dedicada
a la figura del cineasta Jacques Becker,
director de cinema francès de començaments del Segle XX.
També vam tenir l’oportunitat de participar a la gala d’inauguració del festival, on
es van donar cita actrius, actors i directors
de les pel·lícules presentades, així com
destacats noms del món del cinema internacional. El festival va homenatjar la figura
de Josetxo Moreno, fundador de Golem,
una de les distribuïdores clau del cinema
a Espanya i amb la qual el cineclub d’Al-

Una trentena de jugadors participen en el V Torneig
d’Scrabble d’Altafulla

E

l Club d’Scrabble d’Altafulla, de
l’entitat Link Enllaç Social, va celebrar el passat 2 d’octubre la cinquena edició del Torneig Local. Una
cita anual que enguany va acollir un
total de 32 jugadors al Centre d’Entitats. Hi van prendre part membres
del club, així com participants d’arreu de Catalunya i l’Aragó. La jornada
es va desenvolupar amb total normalitat i dins dels horaris previstos, i va
culminar amb un dinar al restaurant
La Torreta. El primer classificat va ser

M

Nemesio Moreno; el segon, Àngel
Malpartida; i el tercer, Andreu Pont.
En la categoria de millor debutant,
el premi va ser per Alexnovitch González; i en la de millor sub-1800, per
Eva Falguera, del Club d’Scrabble
d’Altafulla. El premi del “xàfec”, a l’últim classificat, va recaure en un dels
membres de l’entitat altafullenca, Ligia Pastori. Tots els guardons van ser
una bruixa de ceràmica, excepte el
del “xàfec”, que va ser un paraigua.
/ Foto: Àngels Ribé •

La coral Nous Rebrots encara la nova
temporada amb el Triangle Dalinià

és d’una trentena
de membres i amics
de la coral Nous Rebrots
d’Altafulla van participar aquest setembre en
una sortida pel Triangle
Dalinià. Es tracta d’una
ruta que enllaça els tres
centres neuràlgics de
l’Empordà que permeten
conèixer en profunditat
Salvador Dalí, tant en el
vessant biogràfic com en l’artístic. L’itinerari comença a la ciutat natal del geni,
Figueres, on hi ha el Teatre-Museu Dalí;
continua a Cadaqués, concretament al
petit nucli pesquer de Portlligat, on hi ha

la Casa-Museu Salvador Dalí, i acaba al
terme de la Pera, on s’aixeca el castell de
Púbol. També van visitar Figueres, el Cap
de Creus, Roses, entre d’altres indrets de
l’Empordà. / Foto: Pepi Miró.•

tafulla ha treballat en moltes projeccions.
La participació al festival ens ha donat la
possibilitat de veure moltes pel·lícules en
molt poc temps, amb jornades de 4 o 5
pel·lícules per dia. Moltes de les pel·lícules que s’ofereixen al festival tenen
l’enfoc de cinema social, que narra la
realitat amb continguts humans, propers a l’espectador, que formen part
de la línia de cinema que el Cineclub
vol oferir. Per tant, ens ha permès tornar amb un bon grapat de propostes que
conformaran en bona mesura la programació de les properes temporades. •
José Manuel Ruiz
Cineclub Altafulla Link

E

Comença el nou curs a l’Ateneu Cultural de
Dones

l passat 22 de setembre, al Centre
d’Entitats, l’Ateneu va celebrar l’Assemblea General, donant la benvinguda al nou curs 2016-17. Un dels punts
a l’ordre del dia, a banda de l’aprovació
de l’acta anterior i l’estat de comptes, va
ser la valoració dels actes del 25è aniversari de l’entitat. El canvi d’imatge del nou
logotip presentats en diferents formats i
en diversos actes, juntament amb al Reconeixement dels 25 anys al Palau de la
Generalitat de mans de la consellera de
la Presidència, Neus Munté, són dos dels
actes més destacats pel que representa
a una entitat que segueix lluitant per mantindre aquesta xarxa d’associacionisme
envers la dona. El llibre memorial que
s’espera poder presentar-lo per la
Festa Major de Sant Martí, i una Trobada de Dones del Tarragonès, on
l’Ateneu en serà l’amfitriona per ser
el seu aniversari, són els dos actes
que tancaran la celebració d’aquet
quart de segle de l’entitat.
Durant l’assemblea, es va poder veure
la mostra de l’exposició de cartells d’activitats al llarg dels 25 anys, i que va romandre oberta a tots els públics per la
Festa Petita, juntament amb els treballs
de labors i pintura realitzats durant el curs

passat, va anunciar la sortida a la Sagrada
Família, la votació a la renovació de la junta directiva i la presentació dels 14 cursos i tallers que s’ofereixen per poder
gaudir i i fer poble en el temps de
lleure, que és el propòsit de l’associació.
Amb un berenar i cava es va donar per
finalitzada l’assemblea i la benvinguda al
nou curs. La junta us anima a què vingueu
i participeu en tots els actes que s’organitzen, com ara la sortida programada pel
25 d’octubre a la Sagrada Família, a
Barcelona. Bon curs i salut. Més informació per a activitats, al telèfon 626799314.•
Engràcia Carmona
Presidenta de l’Ateneu Cultural
de Dones d’Altafulla

El Centre d’Estudis organitza un nou cicle de conferències a la tardor

E

l Centre d’Estudis d’Altafulla ha
programat per als mesos d’octubre i novembre un nou cicle de conferències, que va donar el tret de sortida
el passat 8 d’octubre amb la xerrada
“El País Basc”, a càrrec del Doctor i
periodista Antoni Batista, professor
de les Ciències de la Comunicació a la
Universitat Autònoma de Barcelona.
El proper col·loqui serà el divendres
14 d’octubre amb “Experiències
internacionals d’autodeterminació
i el cas català”, que anirà a càrrec
de Josep-Lluís Carod Rovira, exvicepresident de la Generalitat de Catalunya. Ja al novembre, la xerrada
“Lobos, lince y osos. Los grandes

carnívoros ibéricos a través de sus
rastros”, encetarà, el dissabte 12,
aquest mes del cicle de conferències
de tardor, a càrrec de José Carlos
de la Fuente Fernández, naturalista.
Divendres 18, serà el torn d’“El Gaià,
un riu, un territori”, que presentaran
membres de l’Associació Terres del
Gaià. I la darrera xerrada, el dijous
24, amb el títol “Espais de la vil·la
romana dels Munts”, anirà a càrrec
de Salvador Codina Mas, arquitecte.
Totes les xerrades se celebraran al
Centre d’Estudis, a les antigues escoles Teresa Manero, a les 19:30h, a
excepció de l’última que serà a la Sala
de Plens de l’Ajuntament. •
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“Corre amb un amic”, reconeguda als Premis Avriga Fvscvs

L

a modalitat “Corre amb un amic”
per a infants amb discapacitat de
la Cursa 1 de Maig dels Atletes
d’Altafulla ha estat distingida pel Consell
Esportiu del Tarragonès. Els Premis Avriga Fvscvs reconeixen la iniciativa en la
categoria de promoció de valor, joc net,
actituds i hàbits saludables, foment de la
integració, la igualtat, i la cohesió social
mitjançant l’esport.
La gala de lliurament de guardons es
va celebrar el passat 7 d’octubre al Teatre
Auditori del Centre Cultural del Morell. El
president dels Atletes d’Altafulla, Ferran
Mallafrè, va ser l’encarregat de recollir la
distinció, que es va atorgar ex-aequo amb

una altra candidatura també premiada en
aquesta categoria. / Foto: Jean Segovia
Cursa de Tardor 1 de novembre
D’altra banda, els Atletes d’Altafulla ja fa
mesos que treballen per a l’organització
l’1 de novembre de la Cursa de Tardor,
que enguany celebra la segona edició.
El recorregut té 10 km, passant per
llocs emblemàtics com la desembocadura del Gaià, el castell de Tamarit, la
Platja d’Altafulla, els espais protegits de
la desembocadura del Gaià i la Muntanya de Sant Antoni. Tot per senderons
i camins entre diferents tipus de vegetació. Un recorregut espectacular que

El CM Altafulla posa en marxa la Vela
Escolar per a les escoles

E

l Club Marítim d’Altafulla ha posat en
marxa aquest setembre el projecte de Vela
Escolar. Amb l’inici del
curs, els alumnes de
6è de les dues escoles La Portalada i El
Roquissar han iniciat
les classes formatives
a les instal·lacions de
l’entitat. Tres sessions de tres hores de
durada, incloses dins de l’horari lectiu i
que formen part del currículum dels estudiants que en prenen part. Es basen
en programes de la Federació Catalana
de Vela, van a càrrec de tècnics titulats
en INEFC, i compten també amb el suport de l’Ajuntament d’Altafulla. Segons
el director tècnic del CM Altafulla, Xavier
Garrote, l’objectiu és que els participants
sàpiguen navegar en finalitzar l’etapa escolar. La formació s’inicia a 3r i 4t amb un
tast de les diferents activitats, i amb el bateig de mar; i ja a 5è i 6è es desenvolupen
aquestes sessions formatives de caràcter
més tècnic. / Foto: Jean Segovia

Copa d’Europa de Patí Català
Més enllà de la Vela Escolar, el CM Altafulla està treballant ara en la possibilitat
d’acollir l’estiu que ve la Copa d’Europa
de Patí Català que enguany s’ha celebrat a Cambrils. Segons ha confirmat el
director tècnic del club, Xavier Garrote,
després de l’èxit organitzatiu obtingut en
el Campionat de Catalunya de Clubs de
Patí de Vela, Altafulla ha estat proposada com a seu d’aquesta Copa d’Europa
2017. Garrote ha explicat que “només
falta per confirmar la data”. •

s’inicia al Castell d’Altafulla i finalitza a
l’Ermita de Sant Antoni. L’organització
ha limitat les inscripcions a un màxim de
250 corredors, la xifra que es va assolir
l’any passat i que enguany esperen repetir. L’edat mínima per participar-hi són

16 anys, i no està permès fer-ho amb
mascotes. Els preus d’inscripció varien en funció de l’antelació: 10€ si es
tramita fins al 23 d’octubre, 12 si és entre
el 24 i el 29 d’octubre i 15€ si es realitza
més tard del dia 29. •

Tarragona 2017 i l’Ajuntament encaren
l’organització dels Jocs Mediterranis

T

arragona 2017 ha reprès aquest
setembre les sessions de formació complementària dirigides al voluntariat. Precisament aquest col·lectiu
és una de les peces fonamentals dels
Jocs Mediterranis (JJMM) perquè
esdevinguin un èxit organitzatiu i de
participació. A Altafulla ja s’hi han inscrit prop d’un centenar de persones, i
l’alcalde, Fèlix Alonso, es mostra convençut que “per a la realització de la
prova de triatló de l’any vinent de ben
segur hauran arribat als 200”.
Membres de l’organització dels
Jocs Mediterranis i representants
municipals es van reunir a mitjans del
mes passat per fer balanç dels preparatius al municipi. El director de la
prova del triatló a Altafulla, Guillermo
Alonso, ha avançat que properament
es posaran en marxa de nou les reunions organitzatives amb els voluntaris.
Més enllà dels aspectes organitzatius
i de voluntariat, els responsables de
Tarragona 2017 també demanen la
col·laboració dels municipis en matèria de marxandatge. Fèlix Alonso
ha confirmat que hi donaran el seu
suport, amb la implicació dels esta-

bliments. Les persones voluntàries
reben formació en diferents àmbits,
adquireixen experiència en primera
persona en un esdeveniment internacional d’alt nivell, coneixen gent, treballen en equip i fomenten un esperit
d’implicació amb l’esport i les seves
poblacions, tal i com ha remarcat el
regidor d’Esport, Jaume Sànchez.
Les àrees de treball són: atenció a les persones, acreditacions,
allotjament, màrqueting i promoció,
premsa i comunicació, protocol i
cerimònies, serveis sanitaris, transports, tecnologia, logística, suport a
les competicions, i suport global als
Jocs Mediterranis. •

Altafulla podria acollir un final d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya el 2018

A

ltafulla podria ser l’escenari d’un final d’etapa de
la Volta Ciclista a Catalunya el 2018. La regidoria
d’Esports de l’Ajuntament, que encapçala Jaume Sànchez, ha avançat que “s’ha sondejat aquesta possibilitat”, si bé ha matisat que, a hores d’ara, és només
una voluntat del consistori, i queda lluny qualsevol
confirmació oficial. Sànchez ha confirmat que l’Ajuntament treballarà en aquesta direcció, i ha reconegut
que ja hi ha hagut “contactes amb la Federació Catalana de Ciclisme”. És la primera vegada que Altafulla
es marca un objectiu d’aquestes característiques, i la
Volta, l’any 2016, ha tingut lloc entre el 21 i el 27 de
març. L’Ajuntament treballa per objectius esportius
ambiciosos durant l’any que ve, i tots els esforços
desembocaran a la gran cita dels Jocs Mediterranis,
on el municipi acollirà la prova de triatló.

Una de les candidates al Campionat de
Catalunya de Bike Trial
El Club Biketrial Costa Daurada Torredembarra ha
presentat a la Federació Catalana de Ciclisme la
candidatura d’Altafulla com a seu del Campionat
de Catalunya de Biketrial 2017. La proposta ja té
el vistiplau de l’Ajuntament. El regidor d’Activitat
Física i Esport, Jaume Sánchez, ha deixat clar que
la voluntat del consistori és organitzar la prova
l’any vinent. Segons l’edil, “la segona setmana
del mes de maig seria la més adequada per
acollir un campionat d’aquestes característiques”. En cas que es presenti alguna altra candidatura, la Federació haurà de triar-ne una, tot i
que tot apunta que sigui Altafulla. “Si no fos així,

organitzaríem la Copa Catalana al municipi”, va
explicar en aquest cas el president del Club Biketrial Costa Daurada, Àngel Batlle, que ha destacat la bona predisposició de l’Ajuntament, i el fet
que la celebració d’una de les proves de la Copa
Tarragona en les dues darreres edicions hagi esdevingut “tot un èxit organitzatiu i de participació”.
Si finalment es confirma el desenvolupament del
Campionat de Catalunya a Altafulla per part de la
Federació, la Copa Tarragona es traslladaria a una
altra ubicació, donat el gran volum de feina que
significa l’organització de la competició catalana.
L’escenari aniria més enllà del parc del Comunidor, i s’ampliaria també a la zona de davant del
Castell. •

Serveis

Plaça del Pou / núm. 166 / octubre 2016

977 65 61 09

Correus

977 65 18 16

Oficina d’Ocupació

977 65 14 26

Policia Local
Marquès de Tamarit, 16

609 32 96 51
977 65 02 80

Guàrdia Civil

062
977 63 53 00
088

Bombers (Tarragona)

085
977 22 00 80
977 54 70 80

Ambulàncies (centraleta)

977 25 25 25

Consultori de Salut
Mainada, 2A

977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra

977 64 38 01

Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 65 16 76
900 194 998

Emergències

112

Farmàcia Susana Domingo
Les Escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

Farmàcia Anna Arasa
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI

977 65 14 33

OficinES de Turisme
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

Servei deixalleria mòbil

Escola La Portalada
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

CEIP ROQUISSAR

977 65 19 69

Com a residus admissibles: fluorescents, pneumàtics, bateries, pintures, petits electrodomèstics, ferro, ferralla...

IES ALTAFULLA

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
Les Escoles s/n

977 65 11 76

Centre d’Estudis d’Altafulla
Escoles, 10

977 65 09 12

CENTRE OBERT

977 65 06 90
648 54 62 72

977 65 10 85

Recollida de poda i restes de jardineria
Comunicació prèvia a l’Ajuntament (977650008). La poda ha d’estar a la porta
del domicili el dilluns a primera hora en bosses o lligada. També es pot dipositar directament a la deixalleria de Torredembarra.

Deixar la poda al carrer sense avisar pot comportar una sanció de
60 € a 2.000 €

Servei de transport per a la gent gran
ANADA

TORNADA

10,25

Carrer dels Munts

12,25

Eroski

10,35

Mirador dels Munts

12,30

10,45

Carrer de Santa Marta

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,40

Carrer de la Bassa

12,50

Carrer de les Esplanes

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

Pavelló poliesportiu

977 65 15 71

11,00

Carrer de les Esplanes

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

977 65 20 60

11,10

Carrer de la Bassa

11,20

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

11,25

Eroski

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

Deixalleria (Torredembarra)

977 64 58 19

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Autocars Penedès

977 66 08 21

OCTUBRE

Informació RENFE

902 24 02 02

Protecció Civil

977 65 14 89

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

648 14 57 56
629 55 79 45

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 17 a 18 h
De 10 a 13 h

Transports

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

Pere
Martell
6:20
7:23
8:07
9:01
10:29
11:13
12:04
12:57
13:30
14:35
15:11
16:06
16:46
17:55
18:36
19:28
20:10
21:02
21:35

Aiguamolls
del Gaià
6:49
7:55
8:43
9:35
11:04
11:48
12:40
13:33
14:04
15:08
15:44
16:38
17:19
18:30
19:12
20:05
20:44
21:34
22:04

Aiguamolls
del Gaià
7:03
7:44
8:11
8:53
9:50
11:19
12:14
12:56
13:48
14:24
15:23
16:00
16:53
17:34
18:45
19:27
20:20
20:59
21:49

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

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

8:05
10:03
11:37
13:13
14:47
16:19
18:11
19:43
21:10
22:33

8:20
10:18
11:52
13:28
15:00
16:32
18:26
20:01
21:25

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:08
19:41
21:09
22:30

8:20
10:17
11:50
13:27
14:59
16:32
18:25
20:01
21:25

8:56
10:53
12:25
14:06
15:30
17:08
18:58
20:32
21:53

Altf/Tgn
6:58
7:23
7:30
8:29
8:59
10:00
10:30
10:38
10:58
11:58
12:58
13:56
14:27
14:59
15:31
15:58
16:27
17:00
18:00
18:30
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

Altf/Bcn
6:01
7:07
7:29
7:56
8:08
9:04
9:42
10:35
11:33
12:02
12:33
13:32
14:35
15:03
15:55
16:36
17:06
17:36
18:39
19:11
20:05
20:36
21:08
21:49

AUTOCARS

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

Període temporada alta
(de l’1 de maig a l’1 de novembre)

NOVEMBRE
01/06: MIRAR FINESTRETA
07/13: S. Domingo
14/20: MIRAR FINESTRETA
21/27: S. Domingo
28/30: MIRAR FINESTRETA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: www.coft.org/guardies/ext/
Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
Sant Jordi: 977642750 - Av. Sant Jordi, 19-21
Miramar: 977642022 – C/ Oreneta, 2

Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.05h
Dissabtes feiners: 07.15h
Diumenges i festius: 17.40h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes feiners: 19 .15h
Diumenges i festius:
No hi ha servei
Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

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

11:54
12:49
13:37
14:27
15:03
15:59
16:38

Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

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

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

Tarragona

19:20
20:02
20:54
21:28

Rambla
Vella
23:53
01:28
02:58

Imperial
Tarraco
23:55
01:30
03:00

04:56

05:00

Tarragona
Imperial
Tarraco
00:15
01:45
03:45
05:05

Rambla
Vella
00:17
01:47
03:47
05:07

Altafulla
Centre
Comercial
00:39
02:09
04:09
05:29

Parada
Centre
00:40
02:10
04:10
05:30

AUTOBUSOS

RENFE

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

01/02: S. Domingo
03/09: MIRAR FINESTRETA
10/16: S. Domingo
17/23: MIRAR FINESTRETA
24/30: S. Domingo
31: MIRAR FINESTRETA

Autobusos
nocturns

L2

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. RIQUELME / INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins)
			
Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
			
DM, DX, DJ i DV (matins)
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Primer dilluns de mes: Brises de Mar
Segons dilluns de mes: Plaça Catalunya
Tercer dilluns de mes: aparcament darrera església baix a mar
Quart dilluns de mes: carrer Alcalde Pijuan
Horari: de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores

AULA DE FORMACIÓ ALDARA
Escola d’Adults

v

Altafulla - Tarragona

Recaptació Municipal (Ajunt.)

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• Oficina de Correus (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• Aigües d’Altafulla (C. Vinyet, 1 · Local 1)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Recollida de Mobles i Andròmines
Comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Feiners

977 65 00 08

Dissabtes

Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

Serveis Municipals

Tarragona - Altafulla

(

Diumenges i festius

TELÈFONS I ADREÇES

15

De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.25
7.40
7.55
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.31
7.45
8.01
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
6.45
7.35
7.55
8.05
8.20
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.30
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.00
14.15
14.45
15.10
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.50
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.20
14.35
15.06
15.30
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.55
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
142
14.40
15.10
15.35
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Diumenges i festius
Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
Dilluns i dijous

De dilluns a divendres

Altafulla

Torredembarra

Oficina Plaça Martí Royo

Oficina Carrer Muralla

