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la Via augusta 

Després de set mesos d’obres, el projecte de Via Au-
gusta ja és una realitat al bell mig de Baix a Mar. Una 

obra cabdal d’aquest mandat que ha provocat discre-
pàncies entre l’equip de govern i els grups a l’oposició a 
l’hora de donar prioritat o no a aquest projecte. Les obres 
han consistit principalment en  reorganitzar l’estaciona-
ment de vehicles a tot el barri, en aquest cas, a la part de 
la Fassina, i deixant dos carrils a Via Augusta, un en cada 
sentit de circulació amb la finalitat que no se superin els 
30 km/h. 

D’aquesta manera, es concentra l’espai destinat al 
trànsit rodat, i es dóna prioritat especialment al passeig 
i gaudi dels vianants amb àmplies voreres, una de les 
quals s’hi ha habilitat un carril bici de doble sentit amb un 
sòl que permet al mateix temps la filtració de les aigües 
pluvials amb la mateixa funció dels escocells de l’arbrat. 
El projecte, que inicialment estava pressupostat en més 

d’un milió d’euros, s’ha executat amb 850.000 dels quals 
l’Ajuntament d’Altafulla n’ha aportat uns 400.000. 

Això ha estat una primera fase d’un pla especial de mi-
llora al Barri Marítim que pretén sensiblement fer conviure 
els vianants amb els vehicles, i alhora, donar valor ciutadà 
al passeig i als comerços en un espai molt atractiu, i que, 
a l’estiu es converteix en el centre neuràlgic de la nostra 
vila. En temps dels romans, la Via Augusta va ser una via 
que unia la península d’Hispània amb el centre del món 
romà. Estrictament transcorria al llarg de la costa medi-
terrània: des dels Pirineus fins a Cadis, i va ser la calçada 
més llarga i l’eix principal de la xarxa viària de la Hispània 
romana, amb una longitud aproximada de 1.500 km. Ja 
els romans li donaven la importància en aquell moment. 
Salvant les distàncies, la Via Augusta s’ha renovat, però 
no ha perdut la seva rellevància com a element dinamit-
zador i d’unió de la nostra vila.  •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, Altafulla 
Ràdio, Consultori Mèdic, La Portalada, El Roquissar, Llar 
d’Infants Hort de Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca 
Municipal, Quiosc Lluís, Forn Nogués, Gelateria La Perla, 
Forns Martí (Ronda i carrer Martí d’Ardenya), Farmàcia 

Anna Arasa, Bar Cano, Bar La Violeta, Pizzeria Solocomo, 
Pa amb Xocolata i Centre Cívic de Brises del Mar.

Vols rebre-la per correu electrònic? 
és molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a:  

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 
www.altafullaradio.cat

on potS tRoBAR lA “plAÇA DEl pou”?

Plaça del Pou  
informació i inserció d’anuncis:  

696 40 50 16  
comercial@altafullaradio.cat  

Àrea de Mitjans de Comunicació

JA uS poDEu AnunCIAR A:

Ens interessa que hi participis:
Envieu els vostres articles a altafullaradio@altafullaradio.cat. 
La “Plaça del Pou” tria per publicar aquells textos que no superin 
els 2.000 caràcters amb espai inclòs. 

Els articles han d’anar signats amb nom i cognoms i hi ha de 
constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. La “Plaça 
del Pou” es reserva el dret de resumir-ne o extractar-ne el con-
tingut i de publicar els que consideri oportuns.
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El municipi d’Altafulla ha estat elogi-
at aquests últims dies per les bo-
nes puntuacions sobre seguretat 

viària i renda per càpita. El passat 19 de 
maig, la Fundació RACC va fer públic els 
resultats de la 5a Auditoria RACC sobre 
la Qualitat de les travesseres en vies ur-
banes, un estudi que es realitza des de 
l’any 2011 i que ja ha analitzat 21 traves-
seres de les quatre demarcacions cata-
lanes. D’aquest estudi es desprèn que 
l’Avinguda Marquès de Tamarit, amb 78 
punts, es converteix en la primera més 
ben valorada d’entre les 21 travesseres 
urbanes de tot Catalunya analitzades pel 
RACC. L’auditoria valora aspectes bà-
sics de les travesseres com la mobilitat, 
la seguretat viària, l’adequació urbana, la 
intensitat de trànsit de vehicles pesants, 
i especialment, si les travesseres com-
pleixen correctament la seva doble fun-
ció urbana i interurbana, tant per als re-
sidents com per als conductors de pas. 

D’altra banda, i també en aquest 
passa mes de maig, la població d’Altafu-
lla és la que té la renda per habitant més 
elevada de la comarca del Tarragonès, 
segons les darreres dades publicades 
per l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat). Lidera el rànquing amb 16.400 
euros, un pèl per sota de la mitjana ca-
talana, que se situa en els 16.500 eu-
ros. També esdevé el municipi més ric 
del Baix Gaià, seguit de Roda de Berà 

i de Torredembarra, amb 13.400 euros, 
i ocupa la segona posició en el conjunt 
de la demarcació de Tarragona, només 
per darrera de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, que disposa d’una renda per 

habitant de 16.600 euros. Al rànquing 
espanyol, se situa en el lloc 57. L’alcal-
de d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha reconegut 
que “al mateix temps que hi ha famílies 
amb salaris molt elevats, n’hi ha d’altres 

que tenen tots els seus membres en 
atur”. Ha assegurat que des de l’Ajun-
tament d’Altafulla es treballa perquè 
aquests desequilibris siguin “el més im-
perceptibles possible”. •

Altafulla, ben valorada quant a seguretat viària i renda per càpita
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L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, 
acompanyat de la regidora de 
Via Pública i Urbanisme, Mari-

sa Méndez-Vigo; el regidor de Turisme, 
Pere Gomés, i tot l’equip de govern de 
l’Ajuntament, van formalitzar el passat 2 
de juny la signatura de l’acta de recep-
ció de les obres d’urbanització del tram 
central de Via Augusta, àrea d’aparca-
ment nord, zona verda la Fassina i tall del 
carrer Boga, al Barri Marítim, culminant 
així un dels projectes urbanístics cabdals 
d’aquest mandat.

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, va 
qualificar aquest dia com a “històric 
perquè hem fet una inversió molt im-
portant al Barri Marítim que, per no-
saltres, és un element dinamitzador 
de l’economia d’Altafulla”. Alonso va 
afegir també “que esperem que algun 
dia es pugui continuar amb el pla es-
pecial de millora del barri perquè s’ha 
renovat tot un carrer per al gaudi de 
tothom”, i va sentenciar: “Això també ha 
estat possible a l’esforç de molta gent, i 
especialment, a un equip de govern que 
sempre s’ha mantingut unit”.

Aquest carrer principal de la façana 
marítima, de 250 metres, s’ha reformat 
per organitzar millor l’estacionament a 
tot el barri, i s’ha deixat dos carrils, un 
en cada sentit de circulació per als ve-
hicles. D’aquesta manera es concentra 
al màxim l’espai destinat al trànsit rodat, 
evitant que assoleixin velocitats elevades 
i es doni el màxim espai possible a les vo-
reres, una de les quals s’hi ha habilitat un 
carril bici de doble sentit amb un sòl 
estructural, que permet la filtració de 
les aigües pluvials amb la mateixa 
funció dels escocells dels arbres i la 
vegetació.

 L’amplada de les voreres ha permès 
també la inclusió de vegetació arbrada, 
així com àrees amb canvis de paviments. 
L’ampliació de voreres i l’eliminació 
d’aparcaments en aquest tram central, 
també afavorirà la dinamització del co-
merç i la restauració. Juntament amb la 
transformació del carrer de la Fassina, 
el projecte d’urbanització del tram cen-
tral de Via Augusta, àrea d’aparcament 
nord, zona verda la Fassina i tall del 
carrer Boga, al Barri Marítim ha permès 
concentrar el màxim nombre de places 
d’aparcament en aquest lloc per tal d’ab-
sorbir les places que s’han eliminat a Via 
Augusta, així com també embellir la zona 
verda.

Les actuacions en aquest tram de 
la Fassina han estat la creació, en el 
tram oest, que limita amb la via del 
tren, d’una nova bossa d’aparcament 
d’asfalt de 68 places permanents de-
gudament marcada amb senyalització 
horitzontal; i una altra zona d’aparca-
ment, que s’integra dintre del vial amb 
terra de sauló, en el tram est, que limita 
amb la zona verda pública, i que forma 
una altra bossa d’aparcaments d’unes 
60 places més.

Cal remarcar també que l’actual zona 
verda actua com a únic element que 
uneix les dues àrees verdes que, abans 
de les obres, estaven separades pel car-
rer Boga. Això ha permès organitzar de 
forma unitària tot aquest àmbit amb re-
correguts per a vianants i creant espais 
més generosos pel passeig i el gaudi dels 
veïns amb espais amplis i arbrat.

El projecte de Via Augusta, a banda 
de la profunda remodelació i redistribu-
ció dels espais, contempla una impor-
tant actuació d’integració urbanística 

tant de la plaça dels Vents com l’Ofi-
cina Municipal de turisme i l’esglé-
sia, on se li ha tret el mur de separació 
per tal d’integrar-la dintre del vial. Aques-
ta darrera actuació finalitzarà cap a finals 
de juny.

Les obres han tingut un cost de 
849.274,80 € amb IVA inclòs, i han anat 
a càrrec de la Unió Temporal d’Empres-
as Actividades de Infraestructuras Públi-

cas y Conservación y López Instalacio-
nes Eléctricas SL. El projecte urbanístic 
ha rebut dues subvencions importants, 
una, per part del Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, en la vessant turística, amb 
229.868,07 €; i una altra, de la Diputació 
de Tarragona, d’uns 200.000 euros, en 
concepte dels Jocs Mediterranis. / Fo-
tos: Albert Jansà •

la Via Augusta, oberta a la ciutadania

l’ajuntament d’altafulla segueix 
amb el pla de millora i renovació 

de carrers i places del municipi. A finals 
d’aquest passat mes de maig i inicis de 
juny, s’han dut a terme els treballs d’as-
faltat a l’entorn del comunidor. concre-
tament, segons la regidora de Via públi-
ca, Marisa Méndez-Vigo, les obres de 
millora s’han realitzat des del carrer sant 
Martí fins al carrer Oliverot, al sector de 
la Vila closa; i al carrer Manel Bergés, 
al Barri Marítim. l’edil també ha avançat 
que aquests treballs de renovació de la 
via pública es reprendran a l’octubre, 
mes en què està previst que s’asfaltin 
de nou tres o quatre carrers més entre 
la Festa Major petita i la Festa Major de 
sant Martí. aquest mes, s’aturen aquest 
tipus d’actuacions per l’arribada de l’es-
tiu. el passat mes de desembre, el con-
sistori ja va asfaltar el corraló de l’espi-
nac i la rotonda que dóna accés al carrer 
Mossèn Miquel amorós. en els darrers 
anys, aquestes mateixes tasques de 

manteniment s’han centrat en l’adequa-
ció del camí de la nou, dels carrers de 
la coma i la casera, la plaça de la ca-
sera, i els carrers termes, Munts, i caus.

MARquèS DE tAMARIt ES 
REgulARà AMB SEMàfoRS fInS 
El 25 DE Juny pER oBRES
l’avinguda Marquès de tamarit d’altafu-
lla patirà afectacions en el trànsit de ve-
hicles fins el 25 de juny a causa d’unes 
obres de millora de la xarxa de l’enllume-
nat públic que van a càrrec de la compa-
nyia Fecsa endesa. Mentre durin aques-
tes obres, que han de durar inicialment 
unes tres setmanes, el vial es regularà 
amb semàfors provisionals. la regidora 
d’Urbanisme i Via pública, Marisa Mén-
dez-Vigo, ha explicat que “aquesta in-
tervenció permetrà acabar amb els 
problemes d’enllumenat en què es tro-
ben freqüentment diversos punts del 
municipi”. el tram afectat és el que va 
des de la rotonda de la piscina fins a la 

nau de la Brigada Municipal. les tasques 
es duen a terme a la part dreta del vial, 
en sentit torredembarra. el carrer de dalt 
també ha estat un dels afectats per les 

obres. Més enllà de les dificultats en la 
mobilitat, no es preveuen talls a la xarxa 
elèctrica com a conseqüència d’aquests 
treballs de millora. •

  Renoven l’asfaltat dels carrers de l’entorn del Comunidor, Ajuntament i Barri Marítim
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pla Econòmic i financer per a l’exercici 2018 
de 7,8 milions d’euros

L’Ajuntament d’Altafulla va apro-
var el passat 26 de maig un Pla 
Econòmic i Financer (PEF) per a 

l’exercici 2018. Ho ha fer d’acord amb la 
normativa d’exposició pública d’aquest 
document per donar compliment a la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària, marca-
da pel govern de l’Estat. Es tracta d’una 
previsió d’ingressos i despeses que as-
cendeix als 7.877.140,35 €. També es 
van aprovar diferents modificacions de 
crèdit, provinents del romanent de treso-
reria, que corresponen a una partida de 

50.000 € per a la compra d’un camió 
de la Brigada Municipal; una altra, de 
10.000 €, per a la compra de maqui-
nària, i un increment de 45.000 € per 
a la partida de la rehabilitació de la 
Biblioteca i de l’Arxiu, derivat de les 
darreres converses amb el departament 
de Cultura, i que es destinaran a la il·lu-
minació i ventilació del nou espai.

Aquesta sessió plenària va servir tam-
bé per aprovar el conveni de col·labo-
ració amb el Consell Comarcal del Tar-
ragonès en matèria de benestar social i 

polítiques d’igualtat; així com l’addenda 
de pròrroga del conveni subscrit amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
relatiu a la cessió de la gestió de tres 
habitatges de titularitat pública. També 
es va aprovar l’ordenança fiscal núme-
ro 20, reguladora de la taxa d’entrada 
de vehicles a través de les voreres i re-
serves de la via pública per aparcament 
exclusiu, parada de vehicles, i càrrega i 
descàrrega de mercaderies, que té la 
voluntat de “regular l’aparcament per 
a persones amb discapacitat al mu-

nicipi”, segons va precisar l’edil de Via 
Pública, Marisa Méndez-Vigo. Una altra 
de les mocions que es van aprovar va 
ser la que va presentar el grup de l’EINA, 
a l’oposició, en defensa i solidaritat del 
veí Hèctor López-Bofill. El regidor Jordi 
Molinera va criticar la “doble mesura de 
la justícia espanyola”, i va lamentar que 
la Fiscalia l’acusi de tres delictes molt 
greus com són injúries contra l’autoritat, 
amenaces a un col·lectiu, i amenaces als 
drets fonamentals”. La proposta va rebre 
el suport de l’equip de govern. •
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El desdoblament de la carretera 
N-340 des de la Móra fins a l’ac-
cés a l’AP-7 de Torredembarra 

serà una realitat aquest any. El Ministeri 
de Foment vol posar fi als problemes de 
mobilitat que pateix aquest tram del vial 
cada cap de setmana, i ha inclòs el pro-
jecte en els Pressupostos Generals de 
l’Estat (PGE) d’aquest 2017. L’alcalde 
d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha valorat “molt 
positivament” aquest anunci que con-
sidera “un reclam històric” del territori. 
Aprofitant la seva intervenció, el batlle, 
com a diputat al Congrés, ha demanat 
que s’inclogui en el projecte l’enllaç amb 
Altafulla. El projecte podria ja enllestir-se 
en les properes setmanes i la intenció és 
que finalment l’autovia s’allargui fins al 

polígon Roques Planes de Torredembar-
ra, enlloc de fer-ho, tal com es marcava 
en un principi, fins a la Pobla de Mon-
tornès

Mentrestant, els problemes de mo-
bilitat i de sinistralitat a l’N-340 persis-
teixen. L’alcalde d’Altafulla ha insistit 
que “cal buscar una solució global que 
passa per valorar l’aplicació de la vinye-
ta”. Ha reclamat “no esperar que fina-
litzin les concessions, i fer ús d’aquest 
sistema que permetria alliberar els peat-
ges, i mantenir les vies ràpides a través 
d’aquest impost que només pagarien 
aquelles persones que les utilitzen”. 
Fèlix Alonso també ha demanat un cop 
més l’ampliació i renovació del pas sub-
terrani de Via Augusta. •

Demanen al Ministeri de foment que s’inclogui l’enllaç amb 
Altafulla a l’hora de desdoblar la carreretera n-340

Una vintena d’emprenedors d’alta-
fulla i de la contrada van participar 

el passat 30 de maig en la nova edició 
del dimarts emprenedor, que la regi-
doria de comerç i consum de l’ajun-
tament impulsa de manera conjunta 
amb la UrV emprèn i piMec tarrago-
na. Fer contactes i comunitat de forma 
lúdica va ser el pilar central d’aquesta 
nova sessió de networking, conduïda 
de forma molt amena i divertida per la 
dinamitzadora Maria pérez Margalef, 
també coneguda com a Marieta Vol-
tereta. la trobada va servir per estre-
nar la pallissa del Vinyet com a espai 
de coworking. el regidor responsable, 

jaume sànchez, va fer una valoració 
molt positiva d’una activitat que va ser-
vir per compartir projectes i intercanviar 
experiències. crear aquesta comunitat 
empresarial i construir bones sinergies 
és, precisament, l’objectiu que perse-
gueix l’ajuntament d’altafulla a través 
d’aquest nou espai. la propera sessió 
del dimarts emprenedor se celebrarà a 
la l’ajuntament d’altafulla el proper 13 
de juny a les 19h. la jornada “la re-in-
venció dels clàssics i les noves reali-
tats: càmpings i turisme rural” anirà a 
càrrec de la dra. Marta nel·lo, que mo-
derarà una taula rodona amb represen-
tants dels diferents sectors.•

la pallissa del Vinyet, espai de coworking

així va quedar el faristol situat als 
Banys de Mar de la Vil·la romana 

dels Munts d’altafulla després que uns 
vàndals arranquessin el panell explica-
tiu d’aquesta joia arqueològica ubicat 
a l’entorn del Fortí. ara fa unes set-
manes, l’ajuntament d’altafulla també 
feia públic a través de les seves xarxes 
socials un vídeo facilitat per un veí del 

municipi en què denunciava un abo-
cament il·legal d’un particular en una 
zona de vegetació. Un incident que no 
és la primera vegada que es produeix 
a la vila. és per tot això que el consis-
tori demana la col·laboració ciutadana 
en cas de presenciar qualsevol actitud 
d’aquest tipus. aconsellen trucar a la 
policia local o al telèfon 092. •

El pRogRAMA “VoluntARIAt pER lA llEnguA” BuSCA ApREnEntS 
la regidoria d’educació de l’ajuntament d’altafulla fa una crida a la ciutadania per-
què sigui partícip del programa “Voluntariat per la llengua (Vxl)”, i especialment, 
pel que fa a aprenents de llengua catalana, ja que és el perfil que no ha respòs al 
mateix nivell que els que sí coneixen l’idioma. el regidor d’educació, Xavier rofas, 
ha fet una nova crida a aquelles persones que no parlen habitualment en català, 
però que en volen aprendre o volen millorar-ne el seu nivell. Vxl és un programa per 
practicar català a través de la conversa. es basa en la creació de parelles lingüísti-
ques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en 
té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Per participar-hi, us podeu posar en 
contacte al correu electrònic mriambau@altafulla.altanet.org. 

El MERCAt D’EStIu ES tRASllADA Al CARRER VInyEt
El mercat de parades que fins aquest passat estiu s’ubicava al carrer de la Fassina, 
a partir del proper 27 de juny i fins al 12 de setembre, se situarà al carrer Vinyet, des 

de l’inici del carrer Camí del Prat fins a tocar el límit del càmping Santa Eulàlia. Està 
previst que s’hi instal·lin tots els dimarts una vintena de parades de tot tipus com hi 
havia fins ara. L’horari d’obertura és de quarts de nou del matí fins a les dues de la 
tarda. el mercat s’obrirà tots els dimarts a excepció dels dies festius en què enguany 
serà el 15 d’agost.

El CInECluB lInk pRoJECtARà El 30 DE Juny lA pEl·líCulA “VICtoRIA”
“Victoria”, de sebastian schipper, i amb laia costa com a protagonista, serà la pro-
pera pel·lícula que projectarà, el 30 de juny a les 20:30h a la sala la Violeta, el cine-
club Link. Rodada en un únic pla seqüència, el film té com a escenari el famós barri 
berlinès de Kreuzberg. la càmera és testimoni de tot el què li passa a Victòria, una 
jove espanyola que viu a Berlín, durant dues hores de la seva vida, des que coneix 
a quatre joves pels quals la nit acaba de començar i com en aquest breu període de 
temps, succeiran coses que donaran un gir total a la seva vida. l’entrada és de 5 
euros, i per menors de 25 anys, de 2. •

  Breus

  Crida a la col·laboració de la ciutadania per
     reduir els actes incívics
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antecSystems
serveis informàtics

Reparació d’ordinadors i portàtils
Creació de pàgines web i programes

Xarxes, telecomunicacions i veuIP
Equips i material informàtic

977 651 439 / 638 177 823
C/ Marquès de Tamarit 3A (davant la Policia Local) 43893 ALTAFULLA

contacto@antecsystems.com     www.antecsystems.com
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la portalada: 25 anys plens d’emocions

El pati de l’escola La Portalada va 
quedar petit el passat 26 de maig 
amb el que va significar la cirereta 

al pastís del 25è aniversari del centre. 
Alumnes, exalumnes, professors, di-

rectors, famílies, i representants institu-
cionals van participar d’una gran festa 
carregada d’emocions. La descoberta 
d’una placa commemorativa va ser l’en-
carregada de donar el tret de sortida a 

la celebració, marcada també per les 
actuacions musicals dels diferents cur-
sos, i l’homenatge a la primera promo-
ció d’alumnes de l’any 1992. Les imat-
ges són una bona demostració del què 

s’hi va viure. La festa va culminar amb 
un sopar de germanor i una discoteca 
mòbil. / Fotos: Albert Jansà / Ruben 
Domínguez. •
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Durant el tercer trimestre, els alumnes 
del PFI PTT Altafulla, fan la Formació 

en Centres de Treball (FCT) i són moltes 
les empreses implicades en la formació 
laboral dels nostres alumnes. La formació 
en centres de treball facilita el contacte 
amb el món laboral. A més, una vegada 
acabades les pràctiques, hi ha qui acon-
segueix la primera feina remunerada al 
mateix lloc on ha realitzat aquesta forma-
ció. Any rere any trobem la col·laboració 
i compromís de les empreses per ajudar 
i formar aquests joves. Aquest fet de-

mostra la bona salut i consciència social 
d’aquests empresaris. Són Joan Bap-
tista (fulla 2004), garden gaià (grup 
la Rasa), Jardins nou Estil, Càmping 
Caledònia, Càmping tamarit park, 
Alzina, Associació Mediambiental la 
Sínia, francisco Ruiz Aguirre (f.R.A), 
Ajuntament d’Altafulla, Miguel Mar-
tínez, Alex Cuadrado, flor de la Ha-
vana (tarragona), Càmping Relax Sol, 
núria tort, Arbreda C.B, David (Man-
teniment de piscines i zones ver-
des)... Els agraïm molt el seu suport, ja 

que no només ensenyen un ofici als nos-
tres nois, sinó que també els transmeten 
molts valors. Esperem que cada vegada 
siguin més les empreses implicades.

Ja són molts els alumnes que han 
passat pel PFI PTT. Molts d’ells han 
continuat la seva formació realitzant ci-
cles formatius en diferents àmbits: au-
xiliars d’infermeria, esports d’aventura, 
administratius, mecànics, electricistes, 
jardiners...; altres també han optat per 
treure’s l’ESO i, fins i tot, algun alumne 
s’ha decidit a fer batxillerat. A molts al-

tres els ha servit com a estímul per co-
mençar a treballar. No hi ha límits des del 
moment en què ells han cregut en les se-
ves possibilitats. I tot això ha estat pos-
sible gràcies a la feina que es fa entre un 
grup molt gran de persones, institucions 
i empreses. I és que l’ensenyament no 
és només una relació bidireccional entre 
alumnes i docents, l’ensenyament impli-
ca a tota la societat. •

Mario Visa Gabernet

tutor del pfI ptt Altafulla

El projecte de la Jazzorquestra de l’Institut d’Altafulla

El proper 10 de juny, a la Plaça dels 
Vents, i a partir de les 20h, la Jaz-
zorquestra de l’Institut d’Altafulla ens 

oferirà un concert obert a tothom i gratu-
ït per començar a donar la benvinguda a 
l’estiu i encarar la recta final d’aquests curs 
escolar 2016-2017. Per situar al lector so-
bre els objectius i antecedents de la Jaz-
zorquestra, cal explicar que és un projecte 
que, atenent la diversitat, treballa un reper-
tori de temes clàssics i moderns tot afavo-
rint l’eix de la nostra proposta: la creació 
espontània, la improvisació, és a dir, el jazz. 
El projecte va néixer el 2008 i avui, podem 
dir que ja hem creat una marca. El talent 
dels alumnes és alt i la cohesió que han 
aconseguit també. De fet, en els darrers 

anys amb les seves actuacions públiques, 
ens han ofert un ampli repertori, principal-
ment en actes dins el marc de la comu-
nitat educativa. Alguns dels membres de 
la Jazzorquestra, estudiaven en escoles 
de música amb instruments de vent i cor-
da, i d’altres, no han fet música però han 
mostrat una forta voluntat d’entrar dins l’or-
questra.

El criteri de selecció de l’alumnat és 
obert: D’entrada, ofereixen des del cen-
tre l’oportunitat de formar part de l’or-
questra a tots els alumnes de l’institut. 
També li correspon una part del reconei-
xement al mestre Joan Rion, que és qui 
lidera la Jazzorquestra des de la direcció 
d’aquest grup de talents. Finalment, cal 

dir que l’institut, a més del projecte de 
La jazz, també té altres projectes tre-
mendament competitius i d’èxit com el 
First Lego League, mSCHOOLS i Pati 
League futsal, que durant l’any escolar 

també son motiu d’orgull dins la comu-
nitat educativa. Gràcies. Us esperem al 
concert! •

equip directiu de l’institut d’altafulla

Inici de les fCt dels alumnes del ptt Altafulla
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Altafulla municipal actual: Molt deficient! 

M’agradaria posar-hi un bé alt; aquella nota que ens posà al Govern del seu com-
pany Francesc (amb CDC, PAU i ERC). El llavors director general a la Generalitat 
Fèlix Alonso; on ja feia servir la llufa “dels canvis d’ànim” per a desacreditar-me. 
Aquí sóc; fins que tingui lucidesa! Molt deficient que, des que el Fèlix “fa” d’alcal-
de, els plens siguis bimensuals. I la passada legislatura, els dissabtes al matí. Ara, 
el darrer dilluns de cada dos mesos. Molt deficient que s’hi prohibeixi el dret a la 
intervenció en “plenari paral·lel del públic”. En total 3 legislatures municipals. A la 
8ª, vaig començar a conèixer les dots oratòries de la Montse Castellarnau i vaig 
aguantar xàfec mensual com a regidor d’hisenda dels anys del Pla de Sanejament 
i Austeritat. Ara, només hom pot fer una sola pregunta. Sense “discursos” – que 
tant van practicar AA a l’oposició... Molt deficient, que amb l’ “ascens polític-so-
cial” del Fèlix al Congrés sigui alcalde de “iure” però no de “facto”. Molt deficient 
pel despòtic menypreu a les dues campanyes de firmes: contra la inversió al tram 
central Triatlètica de la Via Augusta i contra el trasllat de la Biblioteca. I als resultats 

de dues consultes sobre el pas de vehicles a l’eix històric del carrer de Baix. Molt 
deficient la vulgaritat del terra de les amplíssimes voreres del bulevard; amb un vial 
central més que molt estret. Al plànol a dues planes de l’Arxiu-Biblioteca, faltava el 
context: marginal; i amb soroll de trens...

Molt deficient que, tant el Fèlix com el Gomés, no paguin al poble IBI directe 
(per la propietat) o indirecte (al lloguer) però decideixin les inversions –postergada, 
la rehabilitació de la Violeta–, i venen com a grans èxits els romanents –que són 
morositat que anem recuperant; però que cada any augmenta en 400 mil euros. 
Molt deficient absolut: la suma de despeses noves, “Alternatives”: 140 mil euros en 
publicitat institucional, més 35 mil euros a TAC 12, més 30 mil euros per un càrrec 
de confiança, més 35 mil euros en la “hermanísima” Triatló, que fa policies muni-
cipals per un dia, és igual a 240 mil euros (en pessetes, 39 milions 932 mil 640!)

Fonxo Blanch

  fÒRuM 

Allò que l’ull sí veu
Fèlix alonso cantorné # alternativa altafulla - entesa - aa-e

 L’altre dia l’agència EFE ens feia un 
qüestionari als diputats a l’entorn de 
com havíem viscut el 15 de juny de 
1977 (primeres eleccions democràti-
ques després de 1936), per l’edat, 

sóc dels pocs diputats del meu grup que ho podia ex-
plicar.  Encara que els periodistes van dir que la meva 
era de les respostes més complertes, la realitat és que 
tinc una mena de boira sobre aquella data que es bar-
reja amb d’altres jornades electorals que vaig viure, tot 
i que treballava en un diari, el Catalunya Express. 

Sens dubte va ser un dels dies més importants de 

la nostra història recent i, en canvi, recordo d’altres 
amb més detall, com el 23-F —ho vaig viure al quarter 
de sapadors de Salamanca—, també tinc un record 
clar del 11-S del 2001, i en canvi no recordo que feia 
l’11-M del 2004, més recent, dramàtic i proper. Per 
què? Arribo a la conclusió que és per causa de la imat-
ge que configura fàcilment els nostres records. Una 
urna no té la potencialitat d’impacte de record d’un 
guàrdia civil amb tricorni disparant o un avió enfonsant 
uns gratacels que d’altres situacions tant o més dra-
màtiques que tothom ha viscut. I en el record de la 
imatge, qui no ha vist les imatges del cop de cap de 

Zidane a Materazzi? Una acció injustificable, per molt 
que el davanter italià insultés a la germana del francès.

Salvant les distàncies això és el que avui tothom pot 
veure amb la Via Augusta, les ’parole, parole, parole’ 
s’han vist desmentides per la realitat, per la imatge. Per 
moltes operacions de distracció que alguns hagin vol-
gut fer, passa el temps i la realitat s’acaba imposant, 
perquè la veritat amb una imatge té una força indes-
tructible, com en el seu dia ho tindran la nova biblioteca 
o els Jocs Mediterranis. Ja ho diu el refrany, les menti-
des tenen les potes molt curtes quan l’ull ho pot veure 
i desmentir. •

25 anys aprenent de la portalada
jordi Molinera poblet # esquerra independentista d’altafulla - eina

 Durant els meus primers 30 anys de 
vida només m’han trencat la cara una 
vegada. Va ser durant l’hora del pati a 
l’Escola La Portalada quan estudiava 
primària. Un company creia que la pilo-
ta era només seva, i jo vaig dir-li que 

volíem jugar tots, rebent per resposta un cop de puny 
que va deixar-me estabornit. L’endemà en Joaquim Fer-
ré (l’aleshores director i que per molts sempre serà el 
“dire del cole”) ens va reunir als dos i ens va explicar que 
en aquesta vida parlant la gent s’entén, que a base de 
bufetades no s’arriba enlloc i que l’opinió dels altres ha 
de ser contestada amb més diàleg. El mateix divendres 

que celebràvem els 25 anys de La Portalada, el portaveu 
del PDeCAT i 2n Tinent d’Alcalde Pere Gomés m’ame-
naçava, al matí, de trencar-me la cara tot encarant-se 
amb mi i alçant el seu puny a dos dits de la meva cara. 
Tot això davant l’Alcalde Alonso, que va haver de frenar 
el seu soci i puntal de govern. No és la primera vegada 
que he de patir aquesta greu amenaça: Al mes de febrer 
el Sr. Gomés, tot arraconant-me al rebedor de l’Ajunta-
ment i davant de regidors i treballadors públics, va escri-
dassar-me repetidament “Tu vols que et toqui la cara!”.

La primera vegada l’Alcalde es va comprometre, dei-
xant l’afer en privat, a controlar el seu soci. Però veient 
que això no ha estat possible, des de l’EINA hem dema-

nat la dimissió del regidor Gomés i la seva expulsió (no 
la del PDECAT!) de l’equip de Govern. Considerem que 
un regidor que amenaça a un altre dues vegades en 3 
mesos, davant de tothom sentint-se amb total impunitat, 
no pot tenir cabuda al govern i a les institucions demo-
cràtiques del nostre poble. De la mateixa manera que no 
es pot posar al mateix nivell de responsabilitat la persona 
que amenaça amb l’amenaçat, cosa que ha fet l’Alcalde, 
que per més inri és president de l’Àmbit de Bon Govern 
i Innovació Democràtica de la Federació de Municipis de 
Catalunya. Aprofitant el 25è aniversari de la Portalada, 
potser algú hauria d’anar-hi per aprendre els valors que a 
l’escola pública ens van ensenyar. •

les nostres Ampa’s...
Xavier rofas Gasulla # partit demòcrata europeu català - pdecat

 Aprofitant que estem finalitzant un 
nou curs, volia aprofitar per agrair a 
les AMPA’s la gran tasca que realit-
zen cada any. Tant en l’àmbit de l’en-
senyança reglada com de la no re-
glada, i parlo de l’Institut d’Altafulla, 

les escoles El Roquissar i La Portalada, les llars d’in-
fants Francesc Blanch i Hort de Pau, i l’Escola de Mú-
sica. Una feinada voluntària que requereix molta impli-
cació i generositat, que moltes vegades no es veu en 
tota la seva amplitud, però està clar, que la motivació 
principal radica en què es fa pels nostres fills, per tant, 
moltes gràcies. 

Les funcions principals de les AMPA’s  són donar su-
port a pares i mares, mestres i alumnes i també als òr-
gans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la 
millora de la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills; 
promouen la participació dels pares a la comunitat edu-
cativa; és un espai de reflexió que permet als pares i a les 
mares opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola; 
participa en la pressa de decisions del centre mitjançant 
un representant al consell escolar; orienta als pares en 
l’exercici dels drets i obligacions com a membres d’un 
centre educatiu públic; administra i gestiona els recursos 
dels associats, i moltes extraescolars. 

Aprofito per encoratjar-vos a participar-hi. És molt 

important mantenir uns alts nivells d’implicació i partici-
pació, per enriquir aquestes funcions, que són una part 
molt important de la comunitat educativa. M’agradaria 
també fer un reconeixement a totes les persones que 
han participat activament en la celebració dels 25 anys 
de La Portalada i que van fer possible que la festa fos un 
èxit. En aquest dia, es va produir l’entranyable situació 
que confluïssin els que avui són pares d’alumnes, i que 
al 1992, van ser també alumnes de l’escola, un fet molt 
emotiu i especial. Agraeixo també la presència a la festa 
de mestres, ja jubilats i directors, i de l’esforç de tota 
la comunitat educativa al llarg d’aquest quart de segle. 
Gràcies! •
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Iniciativa per a la recuperació 
de l’òliba a la muntanya de 

Sant Antoni

L’òliba era una de les aus rapi-
nyaires més habituals al Baix 
Gaià fa trenta anys. La urbanit-

zació, la proliferació de raticides, i la 
dificultat de supervivència d’aquesta 
espècie han fet, però, que en l’actu-
alitat, se’n vegin molt pocs exemplars 
al nostre territori. L’any 2003, la Fun-
dació Territori i Paisatge i l’Associació 
Mediambiental La Sínia d’Altafulla, que 
enguany celebra els seus 20 anys, van 
començar a treballar en la reintroduc-
ció d’aquesta au a la desembocadura 
del riu Gaià. Ara, els Agents Rurals de 
l’Àrea Bàsica del Tarragonès i l’Ajunta-
ment d’Altafulla la volen recuperar a la 
muntanya de Sant Antoni. Han segellat 
un acord de col·laboració amb la vo-
luntat de garantir la supervivència de 
l’òliba a Altafulla. 

A principis de maig, els agents rurals 
van instal·lar una caixa niu a la coneguda 
com a Torre del Telègraf amb tres pollets 
d’aquesta espècie, provinents d’un cen-
tre de recuperació de fauna. Segons va 
explicar Pau Melià, cap de l’àrea bàsica 
del Tarragonès, són els mateixos agents 
rurals els que s’encarreguen d’alimen-
tar diàriament els tres pollets i de con-
firmar-ne el bon estat de salut, per això 
també els han anellat per identificar-los a 
posteriori.  La intenció és que “creixin, es 
facin grans, surtin del niu, i sobrevolin i 
ocupin la muntanya de Sant Antoni”. La 
intenció és deixar-hi el niu tot l’any per tal 
que la propera primavera tornin per apa-
rellar-se i nidificar de nou. Aquest projecte 
de reintroducció d’òliba també s’ha dut a 
terme a altres tres municipis del Camp de 
Tarragona. / Foto: Carla Gómez •

AltAfullA JA éS VIlA floRIDA
el jurat de Viles Florides va visitar altafulla 
el passat 2 de juny per avaluar l’estat en 
què es troba el municipi a nivell d’orna-
mentació i enjardinament d’espais públics, 
després que en sol·licités la seva adhesió. 
de fet, fa dies que es poden veure a les 
entrades del municipi uns cartells que en 
corroboren el reconeixement per part de 
la confederació d’horticultura ornamen-
tal de catalunya (choc). la regidora de 
Medi ambient, Montse castellarnau, ha fet 
una valoració molt positiva de la visita, en 
què els tècnics els han felicitat per “la vo-
luntat de millora” i per seguir “la línia que 
defensa Viles Florides”. en funció de la va-
loració que en facin, es decidirà quantes 
“Flors d’honor” li corresponen. Més enllà 
del guardó, per la regidora el més impor-
tant és “l’assessorament per part d’ex-
perts i d’especialistes en el tema”.  el parc 
de les pruneres de Mollet del Vallès serà 
l’escenari de la Gala Flors d’honor 2017 el 
proper 22 de setembre, quan es donaran 
a conèixer els resultats de les visites que 
estan duent a terme aquests dies per dife-
rents punts del territori. el reconeixement 
posarà en valor la riquesa natural i paisat-
gística mitjançant el reconeixement públic 
de tots aquells projectes d’enjardinament, 
ornamentació floral, mobiliari urbà i espais 
lúdics que, tant en l’àmbit públic com pri-
vat, esdevinguin un exemple a seguir. Més 
d’un centenar de municipis catalans dis-
posen d’aquest distintiu, del qual ara tam-
bé en gaudeix altafulla.

lA plAtJA D’AltAfullA toRnARà A 
lluIR lA BAnDERA BlAVA
la Bandera Blava tornarà a lluir a la plat-
ja d’altafulla aquest estiu. el municipi ha 
obtingut un any més aquesta distinció que 
atorguen l’associació d’educació ambi-
ental i del consumidor (adeac) i la Fun-
dació d’educació ambiental a aquelles 

platges, clubs nàutics i ports esportius 
que superen els seus exàmens de condi-
cions higièniques, de seguretat, d’accés 
lliure, de sostenibilitat, de compliment de 
la legislació, l’atenció a persones amb dis-
capacitat, i l’oferta complementària i edu-
cativa, entre d’altres. les aigües d’altafulla 
són molt preuades per la seva tranquil·litat 
i transparència. l’espai disposa de senya-
lització, facilitats d’accés per a persones 
amb mobilitat reduïda, socorrisme i salva-
ment, dutxes, lloguer de gandules, zona 
d’aparcament i una extensa oferta de res-
taurants. aquesta temporada, a més, els 
usuaris també gaudiran d’un sistema de 
megafonia renovat, i de tres lavabos d’ús 
adaptat, com ha avançat el regidor de 
turisme, pere Gomés. també ha rebut el 
guardó de centre Blau, l’hort de la sínia 
d’altafulla.

lA BRIgADA MunICIpAl fA un 
REntAt DE CARA A lES BARBACoES 
DE SAnt AntonI
la Brigada Municipal ha rehabilitat l’àrea 
de pícnic de sant antoni. les millores 
s’han centrat en els dos recintes tancats 
que ofereixen servei de barbacoa a la ciu-
tadania. segons ha explicat la regidora de 
Festes, Montse castellarnau, les tasques 
han passat per “repintar l’espai, reposar 
les graelles malmeses, i construir una tau-
la de recolzament amb la voluntat de fa-
cilitar-ne l’ús”. els dos recintes disposen 
de vuit barbacoes, i d’un espai comunitari 
amb lavabos. per fer-ne ús, cal fer reserva 
prèvia a la recepció de l’ajuntament, on 
caldrà dipositar una fiança de 50 euros, 
que es retornen un cop comprovat que tot 
s’ha deixat net i en perfecte estat. l’entorn 
de l’ermita disposa també d’una zona de 
pícnic amb vuit taules de pedra, que tam-
bé cal reservar prèviament, en aquest cas 
sota fiança de 10 euros. L’àrea està oberta 
al públic els caps de setmana i festius. •

  Breus

La regidoria de Medi Ambient, que 
encapçala l’edil Montse Castellar-

nau, ha iniciat aquest mes de juny una 
de les principals accions de la cam-
panya de prevenció i de lluita contra 
el mosquit tigre, i que són les visites 
l’empresa encarregada d’aquest pla, 
Blau i Verd, Serveis Ambientals, ha 
fet a les escoles de la Portalada i El 
Roquissar. Aquesta acció, que forma 
part d’un conjunt d’actuacions que 
contempla la campanya, té com a fi-
nalitat proporcionar a l’alumnat i pro-
fessorat, els coneixements i les eines 
per mostrejar i identificar les larves de 
mosquit i, al mateix temps, aprendre a 
ubicar-se en l’entorn on es viu, a habi-
tar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

D’aquesta manera, es pretén 
transmetre a la població escolar de l’ 
Educació Primària, els conceptes bà-
sics sobre la biologia dels mosquits 
en general i de l’ecologia, morfologia, 
comportament i implicacions sanitàri-
es de l’espècie anomenada Aedes al-
bopictus o popularment mosquit tigre. 
Aquest projecte també ha de permetre 
a l’alumnat d’incidir en la millora del seu 
entorn i fer-ne un ús més sostenible. 
Per cinquè any consecutiu, l’empresa 
especialitzada Blau i Verd s’encarrega-

rà conjuntament amb l’Ajuntament de 
la campanya de prevenció i de lluita 
contra la proliferació del mosquit tigre, 
que ja va començar a desenvolupar 
diferents accions a principis d’aquest 
mes de maig i que s’allargaran fins a 
mitjans d’octubre. L’empresa Blau i 
Verd també ha posat a disposició 
de la ciutadania un correu electrò-
nic per alertar de la presència de 
mosquit tigre a l’adreça mosquitti-
grealtafulla@gmail.com. 

Les actuacions que s’han dut a ter-
me inicialment han estat la visita dels 
tècnics a aquells indrets tendenciosos 
a ser focus de criança a la via pública, 
i en les properes setmanes, es posarà 
en marxa una campanya de comuni-
cació porta a porta amb cartelleria i 
díptics informatius on s’aconsella un 
seguit de recomanacions per a la pre-
venció de l’espècie. A les escoles, es 
faran diferents tallers de sensibilització. 
Les campanyes preventives executa-
des fins ara pel consistori han donat 
els seus fruits en aquests darrers cinc 
anys. Zones com Brises del Mar, Hort 
de Pau o Sant Antoni s’havien conver-
tit en zones problemàtiques, i en l’ac-
tualitat, no existeix cap zona conflictiva 
al municipi. / Foto: AJ. •

Campanya contra el mosquit tigre a les 
escoles d’Altafulla
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Un total de 42 alumnes s’han graduat enguany de Batxillerat a l’Institut d’Altafulla. Van celebrar la festa al pati del Castell. / Foto: Institut 

El CE Altafulla va retre un especial homenatge 
a Pol Inglés, per haver arribat als 100 gols en 
sis temporades amb la samarreta groc-i-ne-
gra. Ara ja en porta 107. / Foto: CE Altafulla

El Grup de Teatre Social + Aprop d’Altafulla van representar l’obra “No perdis el tren”, a l’Ar-
boç, a la VI Fira Modernista del Penedès. / Foto: Luis Lorenzo

La Sala la Violeta d’Altafulla va repetir enguany com a escenari de la XXXII Mostra de Teatre del 
Tarragonès amb un èxit de participació d’escoles de la comarca. / Foto: AJ

La tapa “Fals niu de corb” del restaurant l’Ermita es va endur el primer premi a la millor tapa de 
les Tapes Bruixes Altafulla en una edició que s’han repartit 7.000 racions. / Foto: AJ

Alumnes de l’Institut d’Altafulla han estat guardonats amb el Premi al Millor Vídeo amb Efectes 
Més Aconseguits del Concurs la TARRACOnada. / Foto: Institut d’Altafulla

El Centre Obert Les Bruixes va oferir la xerrada “El paper de les dones a la cultura àrab”, a càr-
rec de mares d’alumnes del centre, i que va omplir de públic l’aula. / Foto: Centre Obert

La sala de plens va quedar petita amb el 5è Memorial Manel Chiva Royo, amb la xerrada del 
Doctor Emili Saló, i que va girar entorn de les cèl·lules mare. / Foto: Gemma Soldevila

Medalla centenària a Carme Pons Centelles. Va néixer a Atzeneta del Maestrat (Castelló) i va 
arribar a Altafulla quan tenia 9 anys per motius laborals. Mare d’Isidre i Carme Virgili. / Foto: AJ 

Reconeixement de l’Ajuntament als equips benjamí i aleví de rítmica; i aleví, de bàsquet, de la 
Portalada per haver-se proclamat campions de Catalunya i Tarragona. / Foto: AJ



RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

6:58 6:01
7:23 7:07
7:30 7:29
8:29 7:56
8:59 8:08
10:00 9:04
10:30 9:42
10:38 10:35
10:58 11:33
11:58 12:02
12:58 12:33
13:56 13:32
14:27 14:35
14:59 15:03
15:31 15:55
15:58 16:36
16:27 17:06
17:00 17:36
18:00 18:39
18:30 19:11
19:00 20:05
19:29 20:36
20:26 21:08
20:29 21:49
20:59
21:29
21:59
22:33

AUTOCARS

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

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

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.35 7.40 8.00 8.05
7.25 7.31 7.55 8.30 8.50 8.55
7.40 7.45 8.05 9.15 9.35 9.40
7.55 8.01 8.20 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.00 14.20 142
11.15 11.21 11.40 14.15 14.35 14.40
12.15 12.21 12.40 14.45 15.06 15.10
13.15 13.21 13.40 15.10 15.30 15.35
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

Diumenges i festius
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius

Al
ta

fu
lla

 -
 T

ar
ra

go
na

Altafulla

Parada 
centre

centre
comercial

23:29 23:30
01:04 01:05
02:34 02:35
04:34 04:35

Tarragona

rambla
Vella

Imperial
tarraco

23:53 23:55
01:28 01:30
02:58 03:00

04:56 05:00

Ta
rr

ag
on

a 
- 

Al
ta

fu
lla

Tarragona

Imperial
tarraco

rambla
Vella

00:15 00:17
01:45 01:47
03:45 03:47
05:05 05:07

Altafulla

centre
comercial

Parada 
centre

00:39 00:40
02:09 02:10
04:09 04:10
05:29 05:30

L2
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

Aiguamolls 
del Gaià

Aiguamolls 
del Gaià

Pere 
Martell

Fe
in

er
s

6:20 6:49 7:03 7:37
7:23 7:55 7:44 8:21
8:07 8:43 8:11 8:50
9:01 9:35 8:53 9:28
10:29 11:04 9:50
11:13 11:48 11:19 11:54
12:04 12:40 12:14 12:49
12:57 13:33 12:56 13:37
13:30 14:04 13:48 14:27
14:35 15:08 14:24 15:03
15:11 15:44 15:23 15:59
16:06 16:38 16:00 16:38
16:46 17:19 16:53
17:55 18:30 17:34
18:36 19:12 18:45 19:20
19:28 20:05 19:27 20:02
20:10 20:44 20:20 20:54
21:02 21:34 20:59 21:28
21:35 22:04 21:49

D
is

sa
bt

es

7:30 8:05 8:20 8:57
9:25 10:03 10:18 10:53
11:02 11:37 11:52 12:27
12:35 13:13 13:28 14:03
14:11 14:47 15:00 15:35
15:43 16:19 16:32 17:07
17:35 18:11 18:26 18:58
19:06 19:43 20:01 20:32
20:40 21:10 21:25 21:53
22:07 22:33

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:30 8:00 8:20 8:56

9:25 9:59 10:17 10:53
11:01 11:33 11:50 12:25
12:34 13:09 13:27 14:06
14:11 14:44 14:59 15:30
15:43 16:16 16:32 17:08
17:36 18:08 18:25 18:58
19:06 19:41 20:01 20:32
20:40 21:09 21:25 21:53
22:00 22:30

TELÈFONS I ADREÇES        (
AjuNtAMENt (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08

rEcAPtAcIó MuNIcIPAL (Ajunt.) 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 ALtAFuLLA MAr
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNcIEs DENtALs cAstELLANI 977 65 14 33

oFIcINEs DE turIsME
Plaça del Pou, 1
Plaça dels Vents, s/n

977 65 14 26
977 65 07 52

AuLA DE ForMAcIó ALDArA 
EscoLA D’ADuLts 977 65 10 85

EscoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

cEIP roQuIssAr 977 65 19 69

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

PAVELLó PoLIEsPortIu 977 65 15 71

EscoLA DE MúsIcA (migdies)
s. Antoni Abat, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLEtA
s. Antoni Abat, 11

977 65 00 83

PuNt D’INForMAcIó juVENIL
Era de l’Esteve

977 65 24 68

ALbErG juVENIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA MuNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

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

AutocArs PENEDès 977 66 08 21

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 648 14 57 56

càrItAs PArroQuIAL 629 55 79 45

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
teL. 977 65 00 08 (Re gidoRia d’acció Social i ciutadania)

Serveis Municipals
• 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

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

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

A partir de les 22 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

ANADA

10,25 carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 carrer de santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

11,00 carrer de les Esplanes

11,10 carrer de la bassa

11,20 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

11,25 Eroski

torNADA

12,25 Eroski

12,30 ronda d’Altafulla/carrer de la cadernera

12,40 carrer de la bassa

12,50 carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels Vents

13,05 carrer de santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 carrer dels Munts

Servei de transport per a la gent gran

 De dimarts a dijous: 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 10 a 13 h

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

Pol. Ind. ’roques Planes’ - tel: 977 64 58 19

Deixalleria de Torredembarra

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, Estanc 
Pijuan, Forn Martí ronda, Forn 
Martí Llevant, Electrodomèstics 
Quixalos i Quisoc Lluís. 

Contenidors de piles

Dilluns i dijous

Altafulla 

Oficina Plaça Martí Royo

BASE. Horaris d’atenció de 9 h a 14 h
De dilluns a divendres

Torredembarra 

Oficina carrer Muralla

HORARIS:

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

Farmàcia Altafulla Mar
De dilluns a divendres: De 9 a 14h, i de 17 a 20.30h
De dissabte a diumenge: De 9 a 14h

xarxa d’observadors Meteorològics (xoM) EstAcIó D’ALtAFuLLA /   sErVEI MEtErEoLòGIc DE cAtALuNYA / hort DE LA síNIA (tamarit) Dades del mes de MAIG

temperatura màxima 27,2 °c dia 6 Mitjana mensual temp. màx. 23,3 °c obsErVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 6,8 °c dia 1 Mitjana mensual temp. mín. 17,3 °c

Pluja màxima 5,5 mm dia 11 total pluja recollida 7,4  mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




