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 Feina feta  

Altafulla veurà al llarg del 2019 com es comencen a ma-
terialitzar dos dels grans projectes municipals d’aquest 

mandat; la rehabilitació integral del Casal La Violeta i el gim-
nàs cobert de l’escola La Portalada. Quant al primer, el Ple 
ja ha aprovat l’inici de l’expedient de la contractació de les 
obres, que podrien començar a inicis de l’any que ve. Quant 
al segon, la regidora d’Urbanisme va anunciar durant la dar-
rera sessió plenària que s’aprofitaria l’aturada del curs esco-
lar per les vacances de Nadal per tal d’iniciar-ne els treballs. 
Dues notícies de les quals ens n’hem de felicitar perquè això 
significa que el municipi tira endavant. Tindrem un auditori 
amb capacitat per a 300 persones per desenvolupar-hi, amb 
totes les garanties de seguretat, un programa cultural d’èxit; 
i un gimnàs cobert a la Portalada que en podrà gaudir, no no-
més la comunitat educativa, sinó tot el poble d’Altafulla. Més 
enllà d’això, en els propers dies, la nova Biblioteca i Arxiu 
municipals al carrer Cabana obriran les portes. Ho farà amb 
una ampliació ben significativa de l’espai i una redistribució 
d’aquest d’acord amb l’ampli ventall d’activitats que organit-

za. I quant a l’estat de comptes, el Ple de setembre va apro-
var la liquidació de l’exercici 2017, amb un romanent positiu 
que permetrà eixugar el poc deute viu que té l’Ajuntament i 
acabarà aquest 2018 sense cap despesa financera a deure. 
N’hem d’estar orgullosos.

D’altra banda, Altafulla, com la resta de Catalunya, va viu-
re fa un any una gran jornada democràtica de l’1 d’Octubre 
on més de dos milions de persones es van mobilitzar per 
expressar el vot en favor o no de la independència del poble 
català, marcada per una actuació policial innecessàriament 
violenta, i que va conduir a privar de la seva llibertat als princi-
pals representants polítics i d’entitats sobiranistes per haver 
organitzat aquesta votació. Des d’aquestes línies, mostrem 
la nostra solidaritat amb les persones privades de llibertat i 
demanem la retirada de les acusacions penals del tot des-
proporcionades. Al mateix temps, i un cop passat l’any, toca 
aprendre i fer millor les coses en un futur, al mateix temps 
que seguim reclamant que Catalunya té dret a decidir què 
vol ser. •

La “Plaça del Pou” es distribueix a l’Ajuntament, 
Altafulla Ràdio, Consultori Mèdic, Llar d’Infants Hort de 
Pau, Esplai de la Gent Gran, Biblioteca Municipal, Forn 

Nogués, Gelateria La Perla, Forns Martí (Ronda, carrer Martí 
d’Ardenya i barri marítim), Farmàcia Altafulla Mar, Bar Cano, 

Pizzeria Solocomo, Bar la Violeta i Centre Cívic de Brises 
del Mar.

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

altafullaradio@altafullaradio.cat  
o també entrant al web 

www.altafullaradio.cat i www.altafulla.cat

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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Primer pas definitiu per a la reha-
bilitació del casal La Violeta. Els 
membres de la Corporació Munici-

pal van aprovar, amb la majoria dels vots 
del govern format per Alternativa Altafulla 
i el PDeCAT, i els vots en contra de l’EI-
NA, l’inici de l’expedient de contractació 
de les obres del Casal de la Violeta en 
una sessió plenària extraordinària que es 
va celebrar el passat 2 d’octubre. 

L’EiNA va mantenir la seva postura 
contrària al projecte al temps que tam-
bé va advertir al govern de la necessitat 
d’avançar també en el projecte del gim-
nàs de la Portalada, que es perfila com 
un equipament que podria acollir algu-
nes de les activitats que actualment es 
realitzen a la Violeta. Des del govern, es 
va admetre el retard en l’elaboració dels 
plecs de condicions, tot i que es va as-
segurar que ja els tenen a punt, tal i com 
va explicar la regidora d’Urbanisme, Ma-
risa Méndez-Vigo, que ja va avançar que 
les obres començaran per la parada del 
curs durant les vacances de Nadal.

uNA iNJeCCiÓ de 163.000 euroS 
de lA diPutACiÓ Per ComeNÇAr 
leS oBreS
Amb l’inici de l’expedient de contrac-
tació de les obres, i una subvenció de 
162.646 € provinent del Pla d’Acció Mu-

nicipal (PAM) de la Diputació de Tarrago-
na, l’Ajuntament d’Altafulla ha confirmat 
que el projecte de rehabilitació comen-
çarà a principis de l’any 2019. Així ho 
va avançar el regidor d’Hisenda, Pere 
Gomés, després que l’ajuda econòmica 
fos aprovada per la Junta de Govern de 
la Diputació de Tarragona celebrada el 
passat 21 de setembre. 

A més, a aquests diners, se li suma 
també una altra subvenció del progra-
ma específic d’obres per al sanejament, 
abastament i distribució d’aigua potable 

i del programa de modernització d’equi-
paments informàtics per garantir l’admi-
nistració electrònica (PEXI) 2018, per un 
import de 38.207 €, que es destinarà a 
les millores de l’estació depuradora 
d’Aigües residuals (EDAR) de Brises 
de Mar.

La reforma de la Violeta és una de 
les inversions cabdals per Altafulla per 
aquest 2018, i convertirà l’actual ca-
sal en un auditori amb un aforament 
de 300 espectadors. La proposta, dis-
senyada per EDDAB Arquitectura SLP, 

contempla una superfície útil de 504,95 
m2, i preveu diferents actuacions que 
passen principalment per la substitució 
de tota la coberta, l’aïllament tèrmic ex-
tern que permeti mantenir la temperatura 
interior, la intervenció sobre l’estructura 
per millorar els espais interiors, la millora 
dels accessos i l’ampliació dels lavabos 
d’acord amb la normativa vigent, la refor-
ma dels vestidors i l’increment de l’equi-
pament tècnic, entre d’altres. El pres-
supost total de les obres s’eleva fins als 
897.652,54 € amb l’IVA inclòs. •

l’Ajuntament inicia els tràmits per rehabilitar el casal la Violeta

l’Ajuntament d’Altafulla tancarà l’any 2018 amb 
el deute a zero

El consistori altafullenc ha tancat l’exer-
cici pressupostari del 2017 amb un 

romanent de tresoreria acumulat d’exer-
cicis anteriors per a despeses generals de 
2.299.524 €. També és una dada positiva 
el resultat pressupostari sorgit entre els 
ingressos i les despeses amb números 
positius d’un total d’1.481.467 €, que 
correspon també a ingressos incorporats 
del 2016 que es trobaven en situació de 
retards de pagaments, entre d’altres. 

Pel que fa a l’estat de liquidació del 
pressupost del 2017, l’Ajuntament d’Al-
tafulla ha tancat l’exercici 2017 amb un 
deute viu de 248.892 €, és a dir, un en-
deutament del 3,01%, molt per sota 

del màxim permès per la Llei Regula-
dora de les Hisendes Locals que se situa 
en una ràtio del 110%.  

Aquests números permetran eixugar 
l’escàs deute que té l’Ajuntament d’Alta-
fulla, un dels més sanejats de Catalunya, 
i que se situa en el 3%, tot i que es pre-
veu que quedi a zero a finals d’aquest 
any, com va explicar durant el ple ordi-
nari celebrat el passat 24 de setembre 
el tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, 
Pere Gomés. El regidor va detallar que el 
consistori amortitzarà el deute pendent 
amb el romanent de tresoreria positiu. La 
liquidació de l’exercici 2017 va ser apro-
vat per la unanimitat del Ple. •

l’AJuNtAmeNt Adquirirà uN 
Nou VehiCle AdAPtAt Per A lA 
geNt grAN
el ple extraordinari també va aprovar 
una modificació de crèdit del Pressu-
post municipal de 255.950 €, que servi-
rà, com va explicar el regidor d’Hisenda, 
pere Gomés, “per fer front a importants 
despeses de les diferents regidories”. 
Gomés va detallar, per exemple, que 
d’aquesta quantitat, 33.300 € es desti-
naran a l’adquisició d’un vehicle adap-
tat per a la gent gran; 23.300 € per a la 
compra d’un vehicle per a la Brigada 
municipal; un nou dipòsit per a combus-
tible per un import de 7.000 €, i també 
es destinaran 3.000 € per a la compra 
de mobiliari urbà. Aquesta modificació 
de crèdit també preveu destinar més 
de 189.350 € a altres millores com els 
vestuaris del camp de futbol (2.600 €), 
la nova Biblioteca i arxiu (19.000 €), la 
Festa major (7.500 €), l’asfaltat de car-
rers (40.000 €), i per a l’àrea de Benestar 
social (11.000 €), entre d’altres.

AProVeN el PlA eCoNÒmiC i 
fiNANCer Per Al 2019
el ple de la corporació municipal també 
va aprovar el pla econòmic  i Financer 
per al 2019 que xifra en 7.950.267,96 € el 
total de despeses i ingressos per aquest 
període. es tracta d’una eina compta-
ble que les administracions locals han 
de plantejar amb l’objectiu de complir 
amb la llei d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera per al període 

fiscal en curs. Quant als ingressos, el 
pla contempla una recaptació d’impos-
tos directes de 4.733.000 €, i d’indirec-
tes, 35.000. per taxes i altres ingressos, 
1.533.763 €; per transferències corrents, 
1.598.198,96 €, i per a ingressos patri-
monials, 50.306. Quant a les despe-
ses, el capítol 1 de personal s’eleva als 
3.838.073,41 €; capítol 2 per a proveï-
dors, de 2.715.718,38 €, zero euros per 
a despeses financeres, i 1.150.151, per 
a transferències corrents. 

S’eStreNA el Nou SeCretAri 
muNiCiPAl, igNACio río SANtoS
el ple extraordinari del passat 2 d’octu-
bre va servir també perquè s’estrenés 
el nou secretari municipal de l’ajun-
tament d’altafulla, ignacio río san-
tos, que compartirà el càrrec amb el 
de també secretari a l’ajuntament de 
constantí. ignacio río és llicenciat en 
Dret per la Universitat d’Oviedo i màs-
ter Universitari en Urbanisme i estudis 
territorials, Ordenació del territori, ur-
banisme i medi ambient per la Univer-
sitat internacional menéndez pelayo. 
com a funcionari de carrera, ha realit-
zat les pràctiques a l’institut nacional 
d’administració pública, de madrid; a 
l’ajuntament de Villaviciosa (astúries), 
i a l’institut andalús d’administració 
pública, de sevilla. Ha estat professor 
en Dret mercantil a la Universitat trier 
d’alemanya. parla cinc idiomes, català, 
castellà, alemany, francès i anglès. • 

  Breus
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les entitats sobiranistes inauguren la Plaça de l’1 d’octubre

Altafulla es va sumar al record dels 
fets que van tenir lloc l’1 d’octu-
bre del 2017, ara fa un any, on un 

total de 2.324 persones van votar en 
el referèndum per a l’autodeterminació 
convocat pel govern de la Generalitat 
de Catalunya. Una xifra que correspon-
dria a un percentatge del 64,6% del total 
del cens orientatiu de 3.600 persones, 
si prenem com a paràmetres els elec-
tors majors de 18 anys amb nacionalitat 
espanyola. Del total de votants, 2.051 
(88,3 %) van votar “sí”; 134 (5,8 %) van 
votar “no”; 88 (3,8 %) van votar en blanc, 
i 51 (2,2 %) vots ser nuls. 

En aquesta línia, el “sí” també es va 
imposar en gairebé el 90 % a la resta 
del Baix Gaià. A Altafulla, la jornada es 
va viure amb absoluta normalitat demo-
cràtica lluny dels incidents violents deri-
vats de l’actuació de la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional per evitar les votacions, 
i que va registrar més de 890 ferits en 
altres poblacions catalanes amb ciuta-
dans que volien evitar pacíficament que 
s’emportessin les urnes.

L’Assemblea Nacional Catalana i el 
CDR van organitzar el passat 30 de se-
tembre la “Cercavila 1-0” on més d’un 
centenar de persones van recórrer els 
tres punts de votació que van habilitar-se 
l’any passat a Altafulla com a col·legis 
electorals com l’Institut, l’Alberg Casa 
Gran i el consultori mèdic. Des d’allà, 
van descobrir la placa, col·locada per 
l’Ajuntament arran de la proposta apro-
vada pel Ple, que bateja la placeta 
com a plaça de l’1 d’octubre i on els 

Castellers d’Altafulla van aixecar un pilar 
acompanyats pels Grallers i els Basto-
ners, que també van fer-hi una actuació, 
al mateix temps que van reclamar la lli-
bertat dels polítics empresonats. 

Els assistents també van visitar l’ex-
posició fotogràfica que es va muntar de 
forma especial per commemorar els fets, 
“Com vam viure l’1 d’octubre”, a l’Alberg 
de la Casa Gran. Allí es van mostrar les 
cartes de resposta que els polítics i ex-
presidents de l’ANC i Òmnium Cultural 
que estan a la presó van escriure per als 
ciutadans durant aquests mesos. En aca-
bar, es va projectar el documental “1-O” 
produït per Mediapro, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament d’Altafulla. / Fotos: E.V. •

pere Vives, “perot”, que va ser cap 
de la Brigada municipal de l’ajun-

tament d’altafulla, va morir el passat 
30 de setembre a l’edat dels 62 anys, 
després de travessar una llarga malaltia. 
D’altafulla, de tota la vida, va néixer el 
27 d’agost de 1956. com a agutzil de 
l’ajuntament, atenia al públic a la recep-
ció de la casa consistorial fins que l’any 
1999, amb l’entrada de manel ramon 
com a alcalde, va ser ascendit a cap 
de la Brigada municipal, càrrec que va 
ocupar fins l’any 2011, en l’inici del nou 
mandat municipal encapçalat per l’actu-
al batlle Fèlix Alonso.

De caràcter fort i amb molta perso-
nalitat, va ser un dels fundadors dels 
castellers d’altafulla l’any 1973, de qui 
fou també cap de colla en l’etapa que els 
de la camisa lila van intentar completar 
per primera vegada el 2de7 en una de 
les vuit ocasions que van actuar, des del 
1974 fins al 1988, a la plaça de braus de 
tarragona. no van arribar a carregar-lo.

en la seva etapa al centre d’esports 
d’altafulla, primer com a membre de la 
junta directiva, i segon, com a president, 

va viure una de les millors etapes del 
club, l’ascens a 1a regional per primera 
vegada en la història de l’entitat, funda-
da el 1923. pere Vives va substituir a la 
presidència a Paco Cañas a finals dels 
anys 80’, i va ostentar el càrrec com a 
president fins a finals dels anys 90’, per 
deixar el club a mans de pepe caro. Va 
ser a mitjans dels 90’ que el club altafu-
llenc assolia l’ascens a 1a regional on hi 
va romandre durant dues temporades.

però no només va estar vinculat als 
castellers d’altafulla i al centre d’es-
ports, sinó que també va viure una eta-
pa com a capità manaies del grup dels 
armats, i va ajudar a fer els primers bas-
tons de pollancs d’avellaner pels Bas-
toners d’Altafulla.  Qui el coneixia, de 
ben segur se’n recordarà de la memòria 
prodigiosa que tenia a l’hora de parlar 
sobre la vila que l’ha vist créixer. De 
fet, coneixia altafulla com el palmell de 
la seva mà: per on passaven les cano-
nades d’aigua, les línies elèctriques, la 
història de la Vila closa, etc. i tenia una 
gran passió per viatjar i conèixer món.

el seu caràcter fort i decidit, li va fer 

guanyar alguna que altra discussió puja-
da de to, però alhora, qui el coneixia, re-
coneix que es feia estimar. tampoc era 
persona de “posar-se a la foto”, i és una 
tasca ben difícil trobar alguna imatge 
vinculada a la seva activitat municipal. 

centenars d’amics i familiars el van aco-
miadar el passat 1 d’Octubre a l’esglé-
sia de sant martí amb una representació 
notable dels castellers d’altafulla, que 
van aixecar un pilar, i del centre d’es-
ports. • 

  mor Pere Vives, un dels fundadors dels Castellers d’Altafulla, excap de la Brigada municipal i 
     expresident del Centre d’esports

Pere Vives, a la dreta. Fotografia cedida pel seu amic Pere Suñé, company de viatges.  
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l’expropiació del solar allargarà els tràmits per construir 
la bassa de laminació al Puntet

L’Ajuntament d’Altafulla acudirà al 
Servei d’Assistència Municipal 
de la Diputació de Tarragona per 

afrontar amb garanties el procés d’ex-
propiació del solar on ha de construir-se 
la bassa de laminació amb la finalitat de 
recollir les aigües pluvials i evitar inunda-
cions al municipi, especialment a la con-
ca de la Rasa, al barri marítim. Aquesta 
és la conclusió a què s’ha arribat des-
prés que el Ple del passat 2 d’octubre 
aprovés una modificació de crèdit que 
preveia destinar 58.600 € a l’adquisi-
ció dels terrenys i que a partir d’ara es 
destinaran a d’altres projectes. Amb tot, 
la regidora d’Urbanisme, Marisa Mén-
dez-Vigo, ha deixat clar que “la bassa 
es farà” però que els tràmits de l’ex-
propiació s’han allargat pels problemes 
de contrast de dades de la finca en el 

Registre de la Propietat i en el Cadas-
tre. Per això, el projecte es retardarà i 
s’haurà de comptar amb els diners que 
es liquidin de l’exercici 2018 o incloure’ls 
dintre del pressupost del 2019. 

El projecte es va aprovar al març i 
preveu la construcció d’una bassa de 
laminació que ocuparà una superfície 
de 21.443 m3 en una finca privada, que 
és la que ha d’expropiar el consistori, 
i que s’ubica al sector del Puntet, en 
uns terrenys annexos a l’antiga carre-
tera N-340, i que limiten amb la zona 
de la Vinya Gran, el Karting Altafulla i 
el Càmping Don Quijote. El pressupost 
inicial total del projecte és de 476.000 
€ i l’Agència Catalana de l’Aigua ja ha 
atorgat al consistori altafullenc una 
subvenció de prop de 200 mil euros 
per construir la bassa. Aquesta bassa 

estarà situada en derivació respecte a 
la Conca de la Rasa i estarà preparada 
per recollir l’aigua que no pot assumir la 

canalització de la riera, aigües avall a la 
confluència dels carrers Via Hercúlea i 
Via Augusta. / Foto: A.J. •

millorA del SuBmiNiStrAmeNt 
d’AiguA Al SeCtor del 
ComuNidor
l’empresa mixta d’aigües d’altafulla, 
de la qual l’ajuntament en té el 51 % 
de la titularitat, hab començat els tre-
balls de renovació de les canonades 
d’abastament d’aigua del carrer Olive-
rot, i que està previst que acabin en les 
properes setmanes. segons la regidora 
de Via pública, marisa méndez-Vigo, 
les obres suposaran una millora en el 
servei de subministrament d’aigua de 
tota la zona del parc del comunidor i 
voltants, on se substituiran les antigues 
canonades per unes de noves amb més 
capacitat d’aigua, al mateix temps que 
significarà una millora en la pressió del 
subministrament. aquests treballs es 
duen a terme arran del creixement de 
població d’aquest sector en els darrers 
anys, fet que també se suma a què la 
xarxa havia quedat obsoleta, amb una 
notable pèrdua de pressió. Les obres 

al carrer Oliverot també comportaran la 
nova pavimentació i pintura horitzontal 
de tot el vial. mentre durin els treballs, 
els vehicles s’han de desviar per la pla-
ça martí royo i pujar pel carrer de la 
Barceloneta seguint pel carrer comu-
nidor, en el cas de voler accedir a la 
zona escolar i esportiva del roquissar. 
els vehicles que surten d’aquesta zona 
poden fer-ho com fins ara.

l’ofiCiNA de turiSme torNA A 
lA PlAÇA del Pou
L’Oficina de Turisme de la plaça dels 
Vents d’altafulla ha tancat les portes 
per tornar-se a instal·lar a les depen-
dències municipals de la plaça del Pou, 
un cop ha acabat la temporada turísti-
ca d’estiu. l’horari d’atenció al públic 
és de dilluns a divendres de 9 a 14h; 
i els dissabtes, de 10 a 14h. no serà 
fins la Setmana Santa del 2019 quan 
l’oficina de Baix a Mar torni a obrir-se 
als visitants. • 

  Breusel carrer Sínies continuarà de sentit únic per 
guanyar places d’aparcament

El carrer Vinyet ha recuperat els dos 
sentits de circulació, mentre que el 

carrer de les Sínies continuarà sent de 
sentit únic. Així ho ha decidit l’Ajunta-
ment d’Altafulla, que aquest estiu ha fet 
una prova pilot per descongestionar el 
trànsit i ampliar l’aparcament a la zona 
de l’Hort de Pau i el barri marítim. La 
prova s’ha basat en el canvi de sentit de 
circulació d’aquests carrers pròxims a la 
via del tren, per habilitar més aparca-
ment en cada sentit.

La Regidoria de Via Pública va can-
viar des de l’1 d’agost a sentit únic de 
circulació els carrers de Vinyet i el carrer 
Sínies, amb l’objectiu de descongestio-
nar l’estacionament al barri marítim en 
la temporada de gran afluència de visi-
tants. D’aquesta manera, durant l’estiu 
el carrer de Vinyet ha estat de sentit únic 
des del carrer Cabana en direcció cap a 
Torredembarra, mentre que el carrer de 
les Sínies també ha estat de sentit únic 
des del carrer Camí del Prat i en direc-

ció cap a Tarragona. Com ha explicat 
la regidora de Via Pública, Marisa Mén-
dez-Vigo, la prova s’ha fet per veure com 
funcionava aquest sistema que permetia 
que els vehicles poguessin aparcar en 
els dos laterals d’aquestes vies, ajudant 
a descongestionar l’estacionament a 
Baix a mar durant l’estiu.

Després de dos mesos de l’aplicació 
de la nova mesura de mobilitat, però, el 
consistori ha comprovat que els ciuta-
dans i els visitants sí que han aparcat 
en les dues bandes del carrer Sínies, 
però en el cas del carrer Vinyet no s’ha 
utilitzat el carril addicional d’aparcament 
que s’havia guanyat amb el sentit únic 
de carrer. •

els menors immigrants allotjats a l’al-
berg de la casa Gran hi continuaran 

de manera temporal però sense data de 
sortida. Així ho han confirmat des de 
la Generalitat a l’ajuntament d’altafulla 
en una trobada en què es van tancar 
les desavinences entre ambdues admi-
nistracions per la manca d’informació 
dels primers dies, i que va provocar la 
denúncia del consistori altafullenc. Un 
cop solucionat aquest afer, Generalitat 
i consistori treballen plegats per poder 
donar la millor acollida possible als me-
nors durant la seva estada a altafulla.

concretament, s’han creat dues 
comissiones de seguiment: Una, de 
tècnica; i una altra, de política. Així ho 

ha explicat Jaume sànchez, regidor 
responsable de l’acollida d’aquests 
menors. sànchez ha indicat que la co-
missió tècnica reunirà als responsables 
tècnics del Departament d’Afers Soci-
als i Famílies, de suara cooperativa, 
empresa encarregada de l’acolliment, 
de l’alberg, i d’educadors i treballa-
dors socials, entre d’altres. mentre que 
la comissió política estarà integrada 
per representants polítics del Depar-
tament i la Direcció General d’atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), 
l’alcalde d’altafulla, regidors i regido-
res del consistori, veïns, entre d’altres. 
els menors ja han realitzat diferents ac-
tivitats a l’escola d’adults, al camp de 

futbol, al pavelló i al punt d’informació 
Juvenil. 

Des del govern català han tornat a 
emmarcar l’arribada d’aquests menors 

en un context d’onada migratòria sense 
precedents a catalunya i que ha obligat 
a buscar nous centres d’acollida a arreu 
del país. • 

  entesa entre generalitat i Ajuntament per l’acollida de menors immigrants
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El Ministeri de Foment ha aprovat definitivament el 
projecte de traçat de l’ A-7 en el tram de La Móra 
- La Pobla de Montornès. El projecte, publicat al 

BOE de 25 de setembre, preveu el desdoblament de 
l’actual carretera N-340, “aprofitant al màxim la calçada 
i les estructures existents i millorant el sistema d’enlla-
ços”, segons han explicat des del Ministeri de Foment. 
Així, es prolongarà l’autovia A-7 fins a connec-
tar-se amb l’AP-7 a Torredembarra, el que permetrà 
millorar la congestió d’aquest tram i la seva seguretat 
en un dels punts més conflictius de la xarxa viària pel 
que fa a la sinistralitat.

L’alcalde d’Altafulla i membre del Pacte de Berà, Fèlix 
Alonso, ha rebut amb satisfacció la notícia que tant es-
perava el territori. L’actuació preveu la construcció d’un 
nou tram d’autovia entre l’enllaç de la Móra, al punt quilo-
mètric 1.171 de l’N-340, i l’enllaç de Torredembarra. Tra-
vessa els termes municipals de la Riera de Gaià, Altafulla 
i Torredembarra, en una longitud de 5,56 km. el traçat 
final de l’A-7 tindrà tres enllaços, segons Foment. El 
de la Móra, el de la Riera de Gaià –que connectarà amb 
la carretera T-202- i el de Torredembarra. Aquest serà 
tipus glorieta elevada sobre la futura A-7 i connectarà 
amb la Torre a través de la carretera T-214 i amb l’ AP-7.

Per la seva banda, els treballadors de la Xarxa San-
ta Tecla han demanat als alcaldes del Pacte de Berà 
que s’impliquin en les seves reivindicacions per garantir 
una “sanitat pública de qualitat” al territori. Demanen 
l’equiparació de la seva càrrega de feina i del seu salari 

amb els treballadors de l’Institut Català de la Salut, i 
denuncien l’augment de la feina des de l’inici de la crisi, 
assegurant que se’ls han anat afegint tasques burocrà-
tiques que no els pertocarien i que van en detriment 
de les hores a dedicar a l’atenció als pacients. És per 

això que han demanat a l’alcalde altafullenc Fèlix Alon-
so que traslladi les seves reivindicacions als alcaldes 
que conformen el Pacte de Berà, per a afegir-les a les 
que ja han dut a terme en altres matèries com les infra-
estructures. •

Satisfacció pel desdoblament de l’autovia A-7 

les classes de 6è i 4t A del roquissar i la 
Portalada s’emporten els semàfors verds

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la 
regidora de Medi Ambient, Montse 

Castellarnau, van lliurar el passat 28 de 
setembre els semàfors verds als alum-
nes de les classes de les escoles El Ro-
quissar i La Portalada que més es van 
implicar en el projecte “A peu al cole”. 
Enguany, van ser els alumnes de 6è del 
Roquissar i la classe de 4t A de La Por-
talada els que més van anar a peu, en 
bicicleta o en patinet fins al seu centre 
escolar. Els premiats es van endur una 
bossa amb marxandatge de la campa-
nya “Combina i mou-te”, una gorra i un 
braçalet lluminós.

L’objectiu de la iniciativa és consci-
enciar a les famílies per aconseguir un 
municipi més sostenible i respectu-
ós amb l’entorn natural i contribuir en el 

foment d’uns hàbits més saludables. Els 
escolars van poder seguir els itineraris 
de forma divertida a través d’unes pet-
jades pintades al terra. Els dos directors 
del Roquissar i La Portalada, Germán 
Martínez i Cristina González, respecti-
vament, van coincidir en què iniciatives 
com aquesta haurien de repetir-se sovint 
durant tot el curs escolar.

Per la seva banda, la regidora de 
Medi Ambient va remarcar el rècord de 
participació que va tenir la caminada 
nocturna, amb una vuitantena de partici-
pants; i la bicicletada popular, que va re-
unir a uns 40 ciclistes de totes les edats. 
La 8a edició de la Cursa de Transports 
també va ser un èxit on des d’Altafulla es 
van utilitzar sis mitjans diferents de trans-
port sostenible. / Fotos: A.J. •

meNJAdoreS, ABeurAdoreS 
i gàBieS trAmPA Per Al 
CoNtrol de leS ColÒNieS 
feliNeS
les regidories de serveis i salut de 
l’ajuntament d’altafulla han adquirit 
tres gàbies trampa, tres dispensadors 
d’aliment i tres abeuradors, dels quals 
l’ajuntament n’és propietari i en confia 
la gestió a l’associació de protecció 
animal altafullenca Hopeland, per tal 
de poder seguir realitzant el control de 
colònies felines mitjançant el mètode 
cer (capturar, esterilitzar i retornar). 
l’entitat treballa en el projecte “Hope-
cat altafulla: gats feliços, veïnat feliç”, 
una actuació de control de les colò-
nies felines al municipi segons aquest 
mètode. El sistema CER permet evitar 
la reproducció incontrolada de felins 
al carrer i donar-los una millor qualitat 
de vida.  per això, capturen els gats 
de les colònies que hi ha a altafulla 
a través de voluntaris, que agafen els 
animals amb gàbies trampa, els por-
ten a les veterinàries col·laboradores 
– els centres veterinaris iVet centre 
Veterinari i clínica veterinària anima-
lia- per esterilitzar-los i evitar-ne la 
cria incontrolada. Després, l’entitat 
Hopeland els retorna al seu hàbitat, 
on seran alimentats per voluntaris au-
toritzats de forma correcta sense cre-
ar brutícia ni molèstia als veïns. Amb 
l’adquisició del nou material, es podrà 
seguir treballant en aquest projecte, 
com ha detallat Daniela merlo, presi-
denta de l’associació Hopeland. pot 
contactar-se amb l’entitat per Whats-

app al 634 488 411 i al correu electrò-
nic asociacion.hopeland@gmail.com. 
també tenen un compte de Facebook 
actiu.

SortidA trAC JoVe A Port 
AVeNturA hAlloweeN
Dissabte 27 d’octubre es durà a terme 
la sortida a port aventura dels munici-
pis de la Zona trac, conformada pels 
ajuntaments de torredembarra, roda 
de Berà, la riera de Gaià, altafulla i 
creixell. l’activitat està emmarcada 
en el projecte de Dinamització que 
els municipis desenvolupen gràcies a 
un conveni de col·laboració que han 
signat entre ells i amb el consell co-
marcal del Tarragonès. L’objectiu és 
fomentar la participació i la interrela-
ció del jovent, així com l’optimització 
dels recursos disponibles com a re-
sultat del treball en xarxa. en la sor-
tida hi poden participar les persones 
joves amb edats compreses entre els 
12 anys (o que els compleixen durant 
aquest any) i els 25 anys. el preu de 
les entrades és de 29€ fins a 17 anys i 
39€ per a les persones majors d’edat. 
L’autocar i el monitoratge seran finan-
çats a través dels plans locals de Jo-
ventut dels respectius municipis, que 
compten amb el suport de la Direcció 
General de Joventut. per participar-hi 
cal adreçar-se al punt d’informació 
Juvenil de referència, fins al divendres 
19 d’octubre, i allà es posarà a dispo-
sició de les persones interessades la 
informació i la documentació neces-
sària per formalitzar la inscripció. • 

  Breus
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la Policia local atén 65 
serveis diaris durant l’estiu, 
un 16,5 % més que el 2017

La Policia Local d’Altafulla 
ha atès un total de 5.920 
serveis durant l’estiu al 

municipi. Són les dades que 
es desprenen de la memòria 
del cos de seguretat munici-
pal en el període comprès en-
tre el 15 de juny i el 15 de se-
tembre de 2018. La memòria 
també posa de manifest l’in-
crement de prestacions 
ateses per la Policia local 
d’Altafulla en comparació als 
mateixos períodes d’altres anys. Per exemple, el 2016 es van atendre un total de 
4.229 serveis, el que significa un 25 % menys que aquest estiu; mentre que el 2017 
el percentatge es va situar en el 16,5 % menys, és a dir, amb un total de 4.943 
prestacions. Aquestes xifres també remarquen que la mitjana de serveis diaris que 
ha prestat la Policia Local d’Altafulla durant aquest estiu ha estat de 65, molt per 
sobre dels 49 serveis registrats el 2016, i dels 54 realitzats el 2017. 

El gruix de serveis atesos se l’emporta tot el conjunt que té relació amb l’apartat 
de la seguretat ciutadana amb un total de 4.902, el que representa un 82,80 %; 
per darrera s’hi situa l’apartat de serveis administratius amb un 15,54 % (920), i el 
de prefectura, amb un total de 98 serveis (1,66 %). Quant a la seguretat ciutadana, 
l’apartat que més serveis aglutina són els serveis de control amb un total de 1.744 
(un 31,26 %), i més concretament els que tenen a veure amb un control de preven-
ció, que significa el 78,44 %, és a dir, 1.368 serveis.

El sotsinspector de la Policia Local d’Altafulla, Àngel Fernàndez, ha recordat que 
el cos de seguretat manté un servei continuat al carrer complementat, també, 
amb el servei de platges a l’estiu així com l’educació viària i cívica, el suport assis-
tencial i també l’oficina de recollida de denúncies, entre altres. Àngel Fernández ha 
posat en relleu que ha estat un estiu molt “bo”, tenint en compte que Altafulla es 
troba per sota la mitjana catalana pel que fa al número de robatoris. Concre-
tament, s’han rebut un total de 18 avisos per robatori o furt en l’apartat de serveis 
d’urgència, el mateix número de serveis que s’han prestat en els casos d’evacuació 
de persones ferides.

En el cas dels expedients sancionadors, la xifra s’ha situat en un total de 593 
denúncies, la majoria d’elles d’infraccions de trànsit amb un total de 564 (95,11 
%), i en segon lloc, i molt per sota, relacionades amb l’ordenança de civisme amb 
15 denúncies. S’ha registrat una única denúncia per abocament de residus, i tretze, 
vinculades amb el sector del transport. En els casos de queixes ciutadanes, s’han 
realitzat tretze serveis sobre molèsties per soroll d’establiments a veïns, i un total de 
60, per molèsties de soroll que s’han produït entre veïns.

Un dels aspectes que també s’han posat en valor ha estat la feina per millorar 
la circulació i seguretat viària en casos d’accident, per activitats lúdiques a la via 
pública i col·laboració amb les entitats del municipi, per augment de la circulació, 
per treballs a la via pública i per actes protocol·laris. •
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El pavelló poliesportiu es va convertir en plaça de 9 en la 
Diada del 45è aniversari dels Castellers d’Altafulla. / Foto: 

Ildefonso Cuesta

Unes 60 persones van participar en la 20a Pujada a l’Ermita de Sant Antoni. / Foto: Eduard Virgili

Cercavila de les sis colles bastoneres i els Gegants en el 15è aniversari dels Bastoners d’Altafulla i la 10a Festa Bastonera de les comarques meridionals. / Fotos: E.V. 

Presentació d’“Història del Baix Gaià al segle XX”, de Jordi Suñé, pel conseller d’Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, i per 
l’historiador Salvador-J. Rovira, del CEA / Foto: E.V.

Centenars de persones van tastar diferents plats en la 18a 
Fira Gastronòmica de les Cultures. / Foto: E.V.

Les bitlles catalanes, protagonistes a la plaça Martí 
Royo de la mà d’ATECA. / Foto: R.V.

Ballada de sardanes a l’Ermita de Sant Antoni organitzada per l’Associació Altafulla Sardanista. / Foto: R.V.

Espectacle infantil amb “Titelles, contacontes, màgia...?”, a la plaça 
Martí Royo. / Foto: E.V.



 Plaça del Pou / núm. 190 / octubre 2018
9La Petita

Jornada de dibuix infantil “Josep Sala” a la Pineda de l’Era del 
Senyor, organitzada pel Cercle Artístic. / Foto: Robert Vera

Ofrena floral i acte institucional per la Diada Nacional de Catalunya. / Foto: A.J.
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Sumar, negociar... Avançar
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla - Entesa - AA-E

Si fa un mes el ministre Àbalos em tru-
cava per donar-me la notícia que els 
desviaments dels camions i les bonifi-
cacions del 100% pels turismes locals  
eren una realitat, un mes després el 

Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el projecte definitiu 
del desdoblament de l’N-340 al seu pas per Altafulla, 
entre la urbanització de la Móra i la Pobla de Montor-
nès, amb un cost de 58,7 milions d’euros, la inversió 
nova més important de Catalunya recollida als Pressu-
postos Generals de l’Estat del 2018. Aquesta actuació 
resoldrà un punt negre de les nostres carreteres i con-
vertirà la Nacional en A-7. Vam ser l’únic ajuntament 

que va fer al·legacions al projecte i encara que no les 
van acceptar totes, sí que ens podem donar per satis-
fets. 

Amb la negociació es garanteix un traçat, el menys 
agressiu possible, i que convertirà els camins de ser-
veis en part de la xarxa dels recorreguts senyalitzats 
per caminants i ciclistes. Darrerament hem conegut la 
subvenció que la Diputació, dins del Programa d’Acció 
Municipal, ens dona per l’EDAR de Brises i per La Vio-
leta que fa que els projectes tirin endavant sense més 
demora. Per una altra banda, ADIF convertirà l’abaixa-
dor d’Altafulla-Tamarit en una estació de tren amb tres 
vies i, sense un gran impacte, suposarà un nou i millorat 

accés a les andanes. L’èxit del Pacte de Berà ha fet 
que les alcaldies continuïn unides per reivindicar, davant 
de les altres administracions, allò que considerem indis-
pensable pel territori. 

Des d’Altafulla proposarem que la reversió de les re-
tallades en sanitat estigui en la nostra agenda. També 
estem darrera d’una millor solució a l’arribada de 30 
menors no acompanyats que el Departament de Treball 
i Afers Socials i Famílies va instal·lar a l’alberg, sense 
previ avís. Un alberg que ara fa un any vivia una gran 
mobilització amb urnes. Altafulla, des de fa anys, marca 
la millor via per avançar: Sumar i negociar. •

la importància de l’Alberg de joventut
Dani Franquès Marsal # L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal - L’EINA-AM
Cada dia arriben entre 20-50 menors 
estrangers sols a Catalunya, aquesta 
situació d’emergència de país, ha fet 
que alguns d’aquests menors estiguin 
a l’alberg d’Altafulla. Des de l’EINA, no 

ens volem quedar de braços plegats i som conscients 
que s’ha treballar des del municipi conjuntament amb la 
Generalitat i els tècnics. En el darrer ple municipal pre-
sentàvem una moció d’urgència per crear un consell 
sectorial, i amb sorpresa, vèiem que des de l’equip de 
govern es rebutjava i no s’acceptava el debatre amb 
l’excusa que l’alcalde ja havia demanat una valoració 
als tècnics. Una cosa no treu l’altre, crèiem que tindria 

el consens polític, davant la urgència sobrevinguda i per 
poder fer actuacions a curt i mig termini. Des de l’equip 
de govern no només no s’aprova la inclusió en el ple, 
argumentant que havia faltat temps per parlar-ne, sinó 
que a més, sembla que es vulgui dilatar... Potser no 
s’accepta per què és una proposta feta des de l’EINA? 
Que cadascú tregui les seves conclusions.

I en aquestes dates no puc oblidar el que vam fer 
a Altafulla el passat 1 d’octubre, on la ciutadania es va 
apoderar i va defensar les urnes d’una previsible violen-
ta visita de les forces d’ordre de l’Estat espanyol, veient 
la brutalitat de les imatges que arribaven per la televisió, 
destrossant col·legis i apallissant a la gent, cada cop hi 

havia més vilatans a l’entorn dels espais de votació per 
fer efectiu i defensar el seu vot. Al final el lloc on es va 
concentrar l’espai de votació va ser l’alberg. Recordaré 
les abraçades, la por i la tensió que vam viure. Aquest 1 
d’octubre és el dia per recordar que més de 2 milions de 
catalans vam sortir a votar. Un dia que molta gent va po-
sar molt de la seva part, per aconseguir que votéssim: Ho 
vam fer i vam guanyar! Un aclariment a qui treu els llaços 
grocs: No simbolitzen la independència de Catalunya, no, 
el que fan és demanar l’immediat alliberament dels pre-
sos i preses polítiques, i el retorn dels que s’han hagut 
d’exiliar, i l’arxivament de les causes als encausats, per fer 
el que en tota democràcia hauria de ser normal: Votar. •

  fÒrum 

1-o 2017 el poble va parlar, el mandat és clar: república independent!
Pere Gomés Miquel # Partit Demòcrata Europeu Català - PDeCAT

Ho deia en finalitzar la projecció del do-
cumental de Mediapro a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament el passat 30 de 
setembre. Aquest procés d’indepen-
dència va començar des de baix, des 

del poble i l’acabarà el poble. Els polítics som únicament 
l’instrument al servei del poble, l’estri que ha de fer servir 
la societat catalana per culminar el procés d’indepen-
dència de la República Catalana. Si no ho fem bé, que de 
vegades no ho fem, ens passareu per sobre com, de fet, 
ja està passant. Des de l’1-O.2017 hem vist dos presi-
dents de Catalunya, dos presidents del Gobierno i és 

molt probable que en poc temps tornem a veure canvis 
transcendentals. Perquè la pressió que exerceix la socie-
tat, l’opinió pública, el poble, sobre els polítics, pot en-
derrocar-los i així ha de ser. La sobirania, en aquest pro-
cés, és dels ciutadans de Catalunya, exercim-la.

Fa un any, més de dos milions de catalans, sota 
una tensió i una violència indignes d’una suposada 
democràcia, vam votar i vam decidir que volíem inde-
penditzar-nos d’Espanya i implementar la nostra pròpia 
República. Ho vam fer mercès a unes lleis que el Parla-
ment de Catalunya, sobiranament, havia aprovat unes 
setmanes abans, per tant, de forma vàlida es va con-

vocar el Referèndum vinculant. Posteriorment, el 27-O, 
vam proclamar la República. Ara cal implementar-la. 
Estiguem preparats per defensar-la, per lluitar-la, doncs 
els qui ho van fer possible estan a presó o exiliats, po-
sem-los en valor i honorem-los a tots cada dia. Per ells, 
per tots els qui vam votar, per tots els catalans, ara més 
que mai, estiguem preparats, perquè el moment és a 
tocar i si els polítics no ho fem bé, si no complim, si no 
som fidels al mandat de l’1-O, el poble ens ha de tornar 
a passar per sobre, però de manera unitària, conjunta, 
sense ideologies, sense eixos, un sol poble, un sol país, 
una sola República. •

maneres i maneres de fer oposició...
Parlo des de la perspectiva de qui va viure tres legislatures; dues d’elles amb la 
garantia de quedar-se a l’oposició. Per ser útil als teus votants i il·lusionats com a 
regidors vam plantejar-nos, cada votació com si haguéssim de decidir com a go-
vern. Mercès a la cordialitat amb el govern de majoria absoluta, ens van acceptar: 
Un company al control de comptes, una reforma laboral interna, biblioteca, apare-
llador dedicat al control de les obres en lloc de també signar-les, piscina infantil, etc. 
Només una qüestió de fons ens va fer mantenir diferències amb l’alcalde imbatible 
Joan Pijuan: La de modificar el pla general per introduir el vial del desviament, que 
prou va assumir Antonio Torres. A la 3a legislatura a l’oposició ens va tocar dema-
nar la seva dimissió, perquè si callàvem érem nosaltres qui havíem de marxar del 
ple; la mateixa en què amb Joan Carreras a urbanisme, els tres grups electes vam 
pactar el model de passeig de Botigues de Mar que tan ens singularitza i que fou 
l’escenari central del microtriatló dels JJMM...

Llavors no teníem ràdio i els plens no es transmetien. Sense temptacions de 
caure en el vedetisme del protagonisme al micròfon fent una oposició sense cle-
mència, sense escrúpols. Des que els plens són transmesos, quanta caiguda en la 

temptació! Una regidora es creia la fiscal general acusadora del Govern. Era aquella 
8a legislatura, de la moció de censura i els tres alcaldes, en la qual com no recordar 
la malícia al Full d’AA; em van destrossar la imatge, però de cap manera el meu 
orgull per l’obra de govern a hisenda, envers els locals i convenis per a les entitats. 
Al període final d’oposició, tornant a decidir com si fos govern, vaig contribuir amb 
xifres al tan matiner pressupost per al 2011...

Si faig avinent les diferents maneres de fer oposició és per l’episodi recent: El 
segon grup del ple havia estat pro-positiu i argumentant en cada diferència. Però 
darrerament, el cap de llista per EINA, en el seu pols constant “parlamentari” amb 
el congressista i alcalde actual, no ha tingut cap mirament a posar en la diana una 
feina ben feta, d’una persona amb un màxim grau acadèmic.

Fonxo Blanch
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el fantàstic servei de correus
Hi havia una vegada un país amb un servei de correus meravellós. S’explicaven 
casos inversemblants de cartes que arribaven al seu destinatari per complicat que 
fos trobar-lo, amb adreces incomplertes o mal escrites, fins i tot inexistents. Conec  
un cas de primera mà: Un client descontent amb la compra d’un aparell de ràdio va 
escriure la seva queixa i la va enviar a l’adreça següent: “Señor director de filis de 
las arradios – Madrid”. Doncs la carta no només va arribar, sinó que li van canviar 
la seva “arradio” (Philips, és clar, amb pronunciació castellana). I ara em pregunto: 
On és aquell servei tan eficient i les persones que el portaven a terme?

Al nostre poble no sé què passa, però ara exposo el què em passa a mi (i crec 
que a molta gent, perquè quan ho comento tothom diu que els passa el mateix): 1. 
Per començar, la notificació per pagar l’impost de circulació va arribar l’endemà de 
la data límit per pagar-lo. Quan vaig anar a BASE hi havia altres persones amb el 
mateix problema. I l’Ajuntament ho sabia, ja que va ampliar el termini per fer efectiu 
l’impost. 2. Les publicitats de les agències de viatges m’arriben quan ja s’han fet 

les excursions. 3. L’última és la notificació del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social , Instituto de Mayores y Servicios Sociales (més conegut com 
IMSERSO). La carta porta data “agosto de 2018”, i la vaig rebre el 22 de setembre! 
La data per fer la reserva era 15-09-2018. No cal dir que si hagués estat interessat 
no hi podria haver anat.

Només he posat aquests tres casos, però totes les cartes arriben amb un mes 
(mínim) de retard. No cal dir que això pot perjudicar als destinataris en forma de 
recàrrecs (si es tracta d’un pagament) o pot fer perdre el torn d’una visita mèdica, 
o fins i tot, d’una operació per la que has estat esperant durant mesos. No totes 
les comunicacions van a través del mòbil o Internet. Encara existeixen les cartes. 
Donat que l’Ajuntament té coneixement del problema, algú em pot dir per què no 
s’hi posa remei?

antoni horta
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Els Castellers d’Altafulla van sor-
tir eufòrics i molt satisfets del pati 
del Castell de Torredembarra on 

el passat 30 de setembre hi va tenir lloc 
la primera jornada del 27è Concurs de 
Castells, que va deixar líder de la clas-
sificació, durant una setmana, la Co-
lla Castellera de Figueres, amb 1.425 
punts. L’emoció dels de Ca l’Ixart no era 
per menys, ja que venien de realitzar la 
millor actuació de la temporada 2018 
descarregant el 3d7, 4d7, 5d7 i el pilar 
de 5. El moment més emotiu i feliç de la 
colla de la camisa lila va ser a l’hora de 
descarregar el primer 5d7 del curs, que 
no feien des de la Festa Major de Sant 
Martí del novembre de l’any passat, i de 
quina manera el van completar. 

El cap de colla dels liles, Pol Munté, 
va explicar que va sortir “molt bé, amb 
una canalla ràpida i decidida” i amb 
unes mides perfectes. Quant al desitjat 
2d7, que va ser determinant per decidir 
el guanyador en el rànquing del Concurs 
en la primera jornada, finalment no el van 
portar a plaça, tot i que no es descarta 
que l’estrenin per Sant martí. Els liles 
encaren ja l’últim tram de la temporada, 
amb diades a Cambrils i Reus, i que cul-
minarà amb la Diada de la Festa Major al 
novembre. El Concurs de Torredembarra 
es va allargar gairebé 4 hores i va ser un 
dels que va registrar menys caigudes, 
amb un total de 43 castells alçats i 1.450 
camises participants. / Foto: Ildefonso 
Cuesta  •

els Castellers d’Altafulla recuperen el 5d7 al Concurs de Castells

BlAumut ACtuArà el 10 de NoVemBre 
Per lA feStA mAJor de SANt mArtí
Aquest any Altafulla podrà finalment escoltar 
les grans cançons del grup Blaumut, que havia 
de tocar l’any passat per la Festa major de sant 
martí però a pocs dies del concert va haver-lo 
de suspendre. era la segona vegada que alta-
fulla es quedava sense escoltar el grup barce-
loní, que anteriorment també havia suspès una 
altra actuació al municipi. el seu violoncel·lista, 
Oriol aymat, va ser un dels agredits per les for-
ces policials espanyoles l’1 d’octubre del 2017 
quan anava a votar al seu col·legi electoral de 
tarragona, fet que li va provocar una fractura de 
radi i va impossibilitar que Blaumut actuessin 
al casal la Violeta. el pròxim 10 de novembre, 
però, en plena Festa major de sant martí, al-
tafulla podrà escoltar el grup barceloní, en un 
concert que es farà a la Violeta i que serà molt 
especial. Els de Barcelona encararan la recta fi-
nal de la seva última gira que van iniciar el 4 de 
març de l’any passat amb la publicació del seu 
tercer disc, “equilibri”. la regidoria de cultura 
ha confirmat la data del concert, que també 
s’anuncia al web de Blaumut.

KAyAK i PAddle Surf Al CluB mArítim 
AltAfullA
els responsables del club marítim altafulla con-
tinuen apostant per apropar l’entitat als vilatans 
i vilatanes del municipi. Des que van agafar les 
seves regnes, aquest ha estat un dels objec-
tius centrals del seu projecte. Per això, i aprofi-
tant la bona temperatura del mar, ara realitzen 
una oferta de lloguer de kayak i paddle surf per 
un preu de 5 €. la proposta està dirigida per 
a totes les persones que visquin a altafulla i 
s’allargarà fins al pròxim 31 d’octubre, com ha 
explicat el president del club, roger Olivet. la 
iniciativa també està relacionada amb les clas-
ses de vela, kayak i paddle surf que el cm alta-
fulla ofereix als nens de les escoles del municipi 
durant la tardor. tots aquells que estiguin inte-
ressats a practicar kayak i paddle surf només 
han d’acreditar que resideixen a altafulla ense-
nyant el seu Dni. l’horari per realitzar aquestes 
activitats és de dijous a diumenge des de les 9 
fins les 13h. • 

  Breusl’esplai de la gent gran, satisfet 
per les ajudes de l’Ajuntament i 

la diputació

L’Esplai de la Gent Gran d’Altafulla viu un any de renova-
ció total. L’ajut econòmic que ha rebut de la Diputació 

de Tarragona de 1.229 €, que se suma als 10.000 € que 
l’Ajuntament va concedir a l’entitat per aquest any, han per-
mès als membres de la junta emprendre una sèrie de millo-
res en l’equipament. Joan Maria Vidal, president de l’Espai 
de la Gent Gran, ha volgut donar les gràcies a la Diputació 
de Tarragona i a l’Ajuntament d’Altafulla per aprovar les sub-
vencions que havien sol·licitat i “que han fet possible que 
disposem d’un equipament que gaudirà el nostre col·lectiu”.

Aquest diners serveixen perquè l’Espai de la gen 
Gran hagi pogut equipar les seves instal·lacions del car-
rer de les Bruixes amb un equip audiovisual, pantalla 
i la instal·lació complementària. A més, han reno-
vat el sistema de climatització, les taules i cadires. 
Unes millores que permetran a l’entitat organitzar més 
activitats i amb més qualitat per als seus socis. Pre-
cisament, aquestes millores s’han començat a notar, i 
l’Esplai ha passat enguany de 130 socis a tenir-ne 
230. Ara, també volen arreglar la pista de petanca que, 
com detalla Vidal, té algunes mancances. L’Àrea d’Ac-
ció Social i Gent Gran de l’Ajuntament d’Altafulla, que 
encapçala el regidor Xavier Rofas, va ampliar enguany 
l’ajuda que dona cada any a l’Espai per a la gent Gran, 

passant de 2.225 € de l’exercici anterior als 10.000 € 
d’aquest 2018. 

Més enllà de l’àmbit econòmic, són molts els serveis 
que ofereix el consistori a la gent gran. Un dels més desta-
cats és el programa “Bon dia”, que actualment atén 
una trentena d’usuaris. La iniciativa consisteix en una 
trucada telefònica diària, de dilluns a divendres, i ofereix 
servei de menjar a domicili i de transport adaptat. També 
la gimnàstica al Parc de Salut, la reeducació postural i 
fisioteràpia, el benestar emocional i la risoteràpia, el curs 
d’informàtica, el taller d’entrenament de la memòria i la 
creativitat, o el taller de teatre, entre d’altres. •

Imatge del darrer dinar per la Festa Major “La Petita”. / Foto: 
Ajuntament

Una trentena de jugadors d’arreu de catalunya, i també 
del país Valencià, van participar el passat 22 de setem-

bre en el 7è Torneig d’Scrabble que es va celebrar al Centre 
d’entitats d’altafulla. la competició, que organitza la Fede-
ració de Jugadors d’scrabble d’espanya en col·laboració 
amb l’ajuntament, se cita cada any a Altafulla i ha convertit 
el torneig en un esdeveniment del tot consolidat, com va ex-
plicar Ligia Pastori, que enguany s’ha estrenat com a presidenta del club amfitrió, el Club d’Scrabble Altafulla Link.

La jornada es va desenvolupar en sis rondes, tres al matí i tres a la tarda, on fins a 32 jugadors i jugadores es 
van disputar els diferents premis, que va lliurar la regidora de cultura, montse castellarnau. els trofeus es van donar 
als tres primers classificats, i també es va atorgar el Premi al millor sub1800 (segona categoria), el Premi al millor 
debutant, i el Premi xàfec a l’últim classificat. Arantxa Delgado es va imposar en el torneig d’Altafulla i Marina Col-
son va quedar segona, mentre que el jugador neme moreno va ser tercer. carlos isusi  va aconseguir el sub1800, i 
paco sánchez va obtenir el premi al millor debutant.

El Club d’Scrabble Altafulla Link ha estrenat nova presidència. Ligia Pastori, jugadora i membre activa del club, 
ha pres el relleu a àngels ribé, que ha estat des dels seus inicis, ara fa 8 anys, al capdavant de l’entitat altafullenca. 
El setè torneig va ser la primera competició que Pastori va liderar com a presidenta de l’entitat. / Foto: ajuntament • 

  una trentena de jugadors d’arreu del territori participen en el
     7è torneig d’Scrabble
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torna el clàssic de la territorial 
més de deu anys després

Victòria de mèrit del Centre d’Es-
ports Altafulla, en el derbi per 
excel·lència del Baix Gaià, contra 

la Unió Deportiva Torredembarra, equip 
acabat de baixar a la 3a Catalana i en 
un partit on els torrencs es van avançar 
primer en el marcador mitjançant Xavi 
Fernández al minut 20 (0-1). Però Aran-
da va igualar el derbi en pròpia porteria 
sis minuts abans del descans.

A la represa l’Altafulla va demostrar 
major encert amb els gols de Gullermo 
(47’) i Cobacho (85’ i 89’). D’aquesta 
manera, els del Joan Pijuan van asso-
lir el passat 9 de setembre la segona 
plaça de 3a Catalana amb quatre punts 
de sis possibles i només per darrera del 

Montblanc, únic equip que llavors acu-
mulava fins a dues victòries. A la part 
baixa, el Torredembarra, que encara no 
havia puntuat.

Feia més d’una dècada que el 
derbi del Baix Gaià no es produïa. I la 
tornada d’aquest clàssic territorial va 
acabar amb victòria contundent dels 
altafullencs, que van trencar el partit 
a la segona part, i una graderia plena 
a vessar. Com no podia ser d’una altra 
manera, el derbi es va disputar sense 
cap mena d’incident. Per la seva banda, 
l’altafullenc Pol Inglés ja ha complert els 
200 partits disputats amb la samarreta 
groga i negra. / Fotos: Ajuntament i CE 
Altafulla •

meNyS d’uN meS Per A lA CurSA de tArdor de l’1 de NoVemBre
la iniciativa, que organitzen els atletes i l’ajuntament d’altafulla, arriba enguany a 
la quarta edició i ho celebra amb l’objectiu de mantenir la progressió que ha tingut 
des de la primera cursa. per segon any consecutiu, la cursa serà puntuable per a 
la lliga trail tgnnord amb un límit d’inscripcions tancat als 275 participants. les 
inscripcions es poden fer mitjançant els portals web www.athleticevents.net i www.
atletesaltafulla.com; o de forma presencial, a la gelateria la perla. el preu de la 
inscripció serà de 12 € fins al 21 d’octubre, i del 22 d’octubre al 29 i el mateix dia 
de la cursa, de 15 €. la recollida de dorsal es farà el dimecres 31 d’octubre a la 

botiga athleticevents, de tarragona, a la rambla Francesc macià, 5; i el mateix dia 
de la prova, entre les 8h i les 9:30h, al punt de sortida. com ja s’ha fet en anteriors 
edicions, de totes les inscripcions formalitzades, 1 € anirà destinat a l’associació 
de nens i nenes amb transplantament Hepàtic (aninath). l’organització també re-
corda que es pot fer una aportació voluntària de 10 € amb el dorsal 0. el recorregut 
és de 10 km i passa per indrets 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. Un recorregut espectacular que finalitza a l’Ermita de 
sant antoni en un ambient festiu i de germanor. •

  Breus

la Penya Ciclista d’Altafulla, a la 27a trobada de Penyes del Baix gaià

La 27a Trobada de Penyes Ciclistes 
del Baix Gaià, celebrada el passat 

30 de setembre a Vespella de Gaià va 
ser un èxit de participació amb un total 
de 95 ciclistes. Les entitats que van ser 
partícips d’aquesta edició van ser la Unió 
Ciclista Torredembarra, el Club Ciclista la 
Riera de Gaià, el Club Ciclista Tarragona, 
la Penya Ciclista d’Altafulla i l’amfitriona, 
el Club Ciclista Vespella de Gaià.

L’entitat altafullenca es va presentar 
a la cita amb un total de 33 ciclistes, qui 

nze de muntanya i divuit de carretera, 
que van rodar pels Masos de Vespella,  
la Riera de Gaià, Salomó, Montferri, Sant 
Miquel , el Castell de Vespella, el Mas 
d’en Plana, la Nou de Gaià, la Pobla de 
Montornès, Ardenya i la Cativera.  Des-
prés de completar el recorregut, tots els 
ciclistes es van trobar al Casal de Ves-
pella per gaudir d’un esmorzar conjunt 
que va posar el punt final a una jornada 
esportiva i lúdica ben completa. / Foto: 
Penya Ciclista d’Altafulla •

l’atletisme altafullenc torna 
a estar d’enhorabona. en 

aquesta ocasió per celebrar 
una de les fites més importants 
de la temporada, la medalla 
d’or que maria José carabante 
va aconseguir amb la selecció 
espanyola en la modalitat de 
relleus 4x400 de la categoria 
màster W50 en el campionat 
del món que es va disputar a 
málaga, a mitjans de setembre. 
l’altafullenca va participar en 
la prova amb arancha Barro-
eta, maria del carmen pérez i 
esther colas. les tres també 
van realitzar una gran actuació 
abans que agafés el testimoni 
per recórrer els últims 100 me-
tres. 

l’australiana Julie Brims va 
ser la seva màxima rival, però 
en l’última recta, carabante va 
treure les forces necessàries 
per superar-la i ser la primera 
en travessar la meta. l’actua-
ció global de l’equip va acabar 
amb un temps de 4 minuts, 19 segons i 51 mil·lèsimes. D’aquesta manera, la inte-
grant dels atletes d’altafulla completa un 2018 rodó. anteriorment al campionat 
del món s’havia proclamat campiona en la Vi copa d’espanya de clubs màster 
en la modalitat de relleus 4x200; campiona en el campionat d’espanya en pista 
coberta en els 400 metres; subcampiona d’europa en els 800 metres; i novament 
campiona d’espanya a l’aire lliure en la modalitat dels 800 metres. 

D’altra banda, antònia royo també va formar part de la delegació espanyola 
que va competir al municipi de la costa del sol. en el seu cas ho va fer en la moda-
litat dels 2.000 obstacles de la categoria W50, una prova en la qual no havia parti-
cipat mai. Fruit d’això, l’altafullenca va quedar vuitena amb un temps de 9 minuts, 
19 segons i 10 mil·lèsimes. Per la seva banda, els Atletes d’Altafulla van participar 
en el triatló cross de la pineda a Vila-seca, i van obtenir quatre podis. marta camps 
va ser segona absoluta; elena rodríguez segona a la categoria veterà; Francisco 
Javier Herencia, tercera a la categoria veterà 1; i Guillermo alonso, tercer a la ca-
tegoria veterà 2. Jordi ribé i pedro Hidalgo vans ser els altres dos integrants dels 
atletes que van participar-hi. •

  maria José Carabante es proclama campiona 
     del món màster w50 en els relleus 4x400



AUTOCARS

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

AlTAfUllA / BCn
Sortida Altafulla:

De DL a DV: 09.05h
Dissabtes feiners: 07.15h

Diumenges i festius: 17.40h
BCn / AlTAfUllA
Sortida Barcelona:

De DL a DV: 16.20h
Dissabtes feiners: 19.50h

Diumenges i festius: 
No hi ha servei

Informació 977 21 44 75 o
informacio@autocarsplana.com

v Transports
Autobusos
 NocturNs

Altafulla 
/ tarragona

Divendres, dissabtes 
i vigílies de festius
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centre

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

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

AuLA De formAcIó ALDArA 
escoLA D’ADuLts 977 65 10 85

escoLA LA PortALADA
Plaça la Portalada s/n

977 65 03 23

escoLA 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
carrer Vinyet, 1. baixos

977 65 11 76 
608 58 95 30

ceNtre D’estuDIs D’ALtAfuLLA
escoles, 10

977 65 09 12

ceNtre obert 977 65 06 90
648 54 62 72

PAVeLLó PoLIesPortIu 977 65 15 71

escoLA De músIcA (migdies)
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

Podeu dipositar les piles als con-
tenidors situats a l’Ajuntament, 
Llibreria regal i Paper, estanc 
Pijuan, forn martí ronda, forn 
martí Llevant i electrodomèstics 
Quixalos

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

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’
 c. Vinyet, 1. baixos - De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (c. Vinyet, 1 · Local 1)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines       
comunicació prèvia a l’Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

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

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 seteMBre

temperatura màxima 28,4 °c dia 22 mitjana mensual temp. màx. 26,9 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 15,7 °c dia 26 mitjana mensual temp. mín. 18,2 °c

Pluja màxima 19,5 mm dia 5 total pluja recollida 49,1 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

L12  •  Parades a Pl. Imperial tàrraco, Pau casals, st. francesc, rambla 
Vella, balcó, miracle, beneficència, Via Augusta, tuset, Arrabassada, 

savinosa, cala romana, tennis, mediterrani, Platja Llarga, mas rabassa, 
el Pont, montsià, osona, La mora, conca de barbera, blauet, esquirol, 

Guineu, castell de tamarit, tamarit, Aiguamolls del Gaià i ferran

Pl. Imperial 
Tàrraco

Aiguamolls 
del gaià

Aiguamolls 
del gaià

Pl. Imperial 
Tàrraco

Fe
in

er
s

6:20 6:48 7:04 7:38
7:23 7:55 7:44 8:20
8:15 8:47 8:10 8:46
8:55 9:28 9:04 9:39
9:35 10:09 9:43 10:18
10:15 10:49 10:24 10:59
10:55 11:28 11:03 11:38
11:35 12:08 11:45 12:20
12:15 12:50 12:23 12:58
12:55 13:30 13:04 13:39
13:35 14:10 13:43 14:18
14:15 14:50 14:24 14:59
14:55 15:30 15:03 15:38
15:35 16:10 15:44 16:19
16:15 16:50 16:23 16:58
16:55 17:30 17:04 17:39
17:35 18:10 17:43 18:18
18:15 18:50 18:24 18:59
18:55 19:30 19:03 19:38
19:35 20:09 19:44 20:19
20:15 20:48 20:24 20:58
20:55 21:28 21:05 21:38
21:35 22:05 21:45 22:17

D
is

sa
bt

es

7:31 8:05 8:16 8:49
9:20 9:55 10:12 10:49
11:00 11:35 11:53 12:30
12:25 13:02 13:14 13:51
14:00 14:37 14:49 15:26
15:45 16:22 16:34 17:11
17:18 17:55 18:07 18:44
19:10 19:47 19:59 20:36
20:43 21:18 21:30 22:05
22:18 22:48

D
iu

m
en

ge
s 

i f
es

tiu
s 7:31 8:04 8:16 8:50

9:20 9:54 10:12 10:46
11:00 11:35 11:53 12:27
12:25 13:02 13:14 13:48
14:00 14:36 14:49 15:23
15:45 16:21 16:34 17:08
17:18 17:53 18:07 18:41
19:10 19:44 19:59 20:33
20:43 21:21 21:30 22:03
22:18 22:52

RENFE
Altf/Tgn Altf/Bcn

7.00 6.02
7.23 7.06
7.31 7.29
8.34 7.57
9.01 8.08
10.02 9.35
10.30 10.29
10.58 11.33
12.26 12.27
12.58 12.33
14.00 13.34
14.32 14.35
15.01 15.03
15.31 15.25
15.58 16.37
16.11 17.06
16.31 17.37
17.00 18.34
18.00 19.07
18.31 20.06
18.59 20.37
19.29 21.05
20.05 21.47
20.26 21:49
20.30
21.01
21.31
22.01
22.34

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
6:20 6:24 6:40 6:45 7:05 7:10
7:05 7:11 7:30 7:35 7:55 8:00
7:20 7:26 7:40 8:30 8:50 8:55
7:40 7:46 8:05 9:45 10:05 10:10
7:55 8:01 8:20 10:15 10:35 10:40
8:20 8:26 8:45 11:45 12:05 12:10
8:40 8:46 9:05 12:20 12:40 12:45
9:00 9:06 9:25 12:45 13:05 13:10
9:15 9:21 9:40 13:15 13:35 13:40
9:45 9:51 10:10 13:45 14:05 14:10
10:15 10:21 10:40 14:10 14:30 14:35
10:45 10:51 11:10 14:20 14:40 14:45
11:15 11:21 11:40 14:45 15:05 15:10
12:15 12:21 12:40 15:10 15:30 15:35
12:40 12:46 13:05 15:20 15:40 15:45
13:15 13:21 13:40 16:20 16:40 16:45
13:40 13:46 14:05 17:25 17:45 17:50
14:15 14:21 14:40 17:45 18:05 18:10
15:15 15:21 15:40 18:15 18:35 18:40
16:20 16:26 16:45 18:45 19:05 19:10
16:45 16:51 17:10 19:15 19:35 19:40
17:15 17:21 17:40 19:45 20:05 20:10
18:20 18:26 18:45 20:15 20:35 20:40
19:15 19:21 19:40 21:15 21:35 21:40
20:15 20:21 20:40 22:25 22:45 22:50
21:45 21:51 22:10

Dissabtes feiners
Trdb Altf Tgn Tgn Altf Trdb
8:20 8:23 8:47 9:00 9:24 9:30
9:30 9:33 9:57 10:30 10:54 11:00
11:40 11:43 12:07 12:40 13:04 13:10
13:45 13:48 14:12 14:30 14:54 15:00
16:10 16:13 16:37 17:00 17:24 17:30
17:10 17:13 17:37 18:00 18:24 18:30
17:55 17:58 18:22 18:45 19:09 19:15
18:55 18:58 19:22 19:45 20:09 20:15
19:55 19:58 20:22 21:00 21:24 21:30
20:55 20:58 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



CURSA DE TARDOR

1 DE NOVEMBRE · 10KCAMINS D’ALTAFULLA I EL RIU GAIÀ

NO NOMÉS CORREM, 

TAMBÉ NETEGEM!

FEM DISSABTE

BRIGADA VOLUNTÀRIA 

DE NETEJA PER LA 

MUNTANYA DE SANT 

ANTONI EL DISSABTE 29 

D’OCTUBRE A LES 9:00H

Cursa solidària amb

atletes
d’altafulla

www.atletesaltafulla.com

ORGANITZA: COL·LABOREN:

WWW.ATLETESALTAFULLA.COM · WWW.ATHLETICEVENTS.NET

ATHLETIC EVENTS TARRAGONA: RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 5

INSCRIPCIONS PRESENCIALS Puntuable per 
a la LLiga Trail 
Tarragona Nord

INSCRIPCIONS ONLINE


