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posidònia, gràcies per ser-hi   

Sembla una alga, però no ho és. La posidònia és una planta 
del fons marí, una de les tres més típiques del mar Medi-

terrani, que molts banyistes assidus de platges verges, conei-
xen bé. Aquesta espècie, també coneguda com a alga dels 
vidriers perquè es feien servir les fulles mortes per embalar 
objectes delicats, és fonamental per l’ecosistema del nostre 
litoral, on és la planta marina més comuna. La posidònia crea 
praderies al fons del mar, en forma de gespa molt densa i 
alta, que pot arribar al metre i mig, i té un cicle natural que fa 
que en aquesta època de l’any les fulles es desprenguin i el 
corrent marí les dugui a les platges, on se n’acumulen grans 
quantitats. Per als banyistes pot resultar molesta, ja que pot 
generar una sensació de brutícia i una pudor de mar reescal-
fat. És per això que no és atractiva de cara al turisme, i és una 
pràctica habitual al litoral retirar-la amb la neteja de les platges 
i l’aireig de la sorra. Al contrari del que pot semblar, però, 
aquesta pràctica no és inofensiva per al medi ambient. 

La posidònia té importància ecològica no només per al 
mar, on moltes espècies de peixos i invertebrats l’aprofiten 
per pondre-hi ous o refugiar-s’hi. També fa una funció clau 
per a les mateixes platges, ja que fixa la sorra del fons marí. 
Ho explica Evelyn Segura, biòloga i comunicadora científi-
ca —la podeu veure com a presentadora del programa de 
Televisió Espanyola “Que animal”, de La2: “Quan hi ha un 
temporal, com que la sorra està agafada per la xarxa de 
les arrels —que les algues no tenen, recorda—, no marxa i 
les aigües es mantenen més cristal·lines”. A més, fa que les 
platges durin més temps, ja que actua com una “barrera a 
la força de les onades” que els fa perdre força quan arriben 
a la costa i s’emportin menys sorra. També alimenta plantes 
que viuen a les dunes i fa d’adob, de manera que la seva 
descomposició a la platja és positiva. Per tant, en lloc de dir 
què bruta està la platja, hauríem de dir, Posidònia, gràcies 
per ser-hi. •

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.
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L’Altacústic 2019 va tancar la 6a 
edició amb la consolidació del 
model de festival i l’organització 

ja pensa “en reformular-se per poder 
ampliar i millorar tant els serveis com la 
programació artística”, va assenyalar el 
director artístic, Kike Colmenar. Colme-
nar va recordar que la voluntat és “se-
guir mantenint els valors de proposta 
de proximitat, qualitat i aposta pels 
nous valors artístics”.

Durant els dies 18, 19 i 20 de juliol, 
l’organització calcula que prop de 8.500 
persones van gaudir de la programació 
de concerts a la Vila Closa, en una cita 
que va tornar a marcar xifres rècord de 
visitants, mantenint la mateixa fórmu-
la de festival “slow” amb la qual va 
néixer. La direcció artística va destacar 
també la “bona acceptació de la progra-
mació d’artistes del territori per part del 
públic, especialment en la jornada inau-
gural de dijous” amb les actuacions de 
Susannes, Fito Luri i Joan Reig.

Quant als concerts, cal destacar les 
actuacions de Kids From Mars, com 
a primera banda del territori i revelació 
del festival; i les d’Steve Smyth i d’Anaïs 
Vila & Pantaleó, les dues amb més se-
guiment de públic i més ben valorades 
per gran part dels espectadors; i també, 
com a úniques actuacions d’aquests ar-
tistes al nostre territori.

Des de la regidoria de Cultura, l’edil 
responsable Gemma Maymó, va confir-
mar que “la voluntat és que l’Altacústic 
es converteixi en el festival de referèn-
cia al camp de tarragona”. L’apos-
ta és continuar treballant per ampliar el 
festival en aquest format i seguir empla-
çant-lo a la Vila Closa combinant així mú-
sica, territori i patrimoni.

Una de les novetats d’aquesta edi-
ció ha estat la incorporació d’un Punt 
violeta, que ha funcionat en els tres 
dies de festival com a oficina d’in-
formació, assessorament i acompa-
nyament per a les possibles víctimes 
d’agressions sexistes. 

Durant l’Altacústic, també s’han 
repartit entre els assistents braçalets 
amb un dels lemes que identifica la 
campanya “Només sí és sí”, i el color 
dels gots ha estat clarament el lila.

La intenció de l’àrea de Polítiques 
de Gènere de l’Ajuntament d’Altafulla 

és habilitar aquest espai en activitats 
d’oci amb grans massificacions de 
públic que se celebri al municipi, com 
així també es va produir en l’After-
beach Rumbero celebrat el passat 3 
d’agost al Parc de Voramar. / Fotos: 
Altacústic •

Unes 8.500 persones gaudeixen de l’altacústic que ja pensa en 
l’ampliació del festival el 2020

El passat 18 de juliol es va realitzar 
una visita d’obres a l’edifici del Casal 

Municipal la Violeta per presentar a les 
entitats que fan o faran ús de l’equipa-
ment i als grups polítics del ple l’estat 
del projecte, després que el nou equip 
de govern anul·lés la comanda de les 
butaques que havien d’instal·lar-se de 
manera fixa a la platea, i optar per uns 
seients mòbils amb l’objectiu de mante-
nir la polivalència de la sala.

les entitats van estar acompanyades 
per la regidora de cultura, Gemma May-
mó, l’enginyer i arquitecte municipals, i 
els regidors de Festes i Via Pública, Àlex 
cañas i inma Morales, respectivament. 
L’objectiu de la trobada, com va explicar 
l’edil de cultura, era “convidar a partici-
par de la visita i explicació de les obres 
de la Violeta a les entitats, persones vin-
culades al món de la música, les arts o 
l’espectacle que han fet o en un futur 
poden fer ús d’aquest espai municipal”, 
al mateix temps, que van poder formular 

diferents i diverses inquietuds que te-
nen sobre el projecte.

les millores en la caixa escènica i 
l’accessibilitat a l’escenari i als vestua-
ris van ser algunes de les qüestions que 
majoritàriament van traslladar els repre-
sentants de les entitats als responsables 
polítics i tècnics, alhora que van mos-
trar la seva satisfacció per haver pogut 
conèixer in situ l’estat de les obres. la 
previsió dels tècnics és que les obres 
estiguin enllestides a finals d’any.

les entitats convidades van ser els 
partits polítics de l’oposició, alternativa 
altafulla i Junts per altafulla, Treateràpia, 
Eugenia la rosa, el corifeu Teatre, ana 
Estrada, com a directora del Festival 
Escena altafulla, l’Escola Municipal de 
Música, cinema altafulla link, la coral 
Nous rebrots, el Teatre social Mans per 
l’acció solidària, altafulla oil Jazz, els 
Bastoners d’altafulla, Gaià Gospel, el 
club d’scrabble, Towntobe, entre d’al-
tres. / Foto: ajuntament • 

 visita d’obres amb les entitats i els grups polítics al casal Municipal la violeta
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Els plens amb caràcter ordinari de 
l’Ajuntament d’Altafulla se cele-
braran cada dos mesos el darrer 

dilluns dels mesos senars, i a les vuit 
del vespre. Així ho va aprovar el darrer 
Ple, celebrat amb caràcter extraordinari 
el passat 22 de juliol, després que fos 
necessari el vot de qualitat del coalcal-
de Jordi Molinera, per desempatar els 
vots favorables dels representants del 
govern (EINA, PSC i Ara Altafulla) —
amb l’absència per baixa per maternitat 
de la coalcaldesa Alba Muntadas, i els 
sufragis contraris dels sis representants 
de l’oposició (Junts i Alternativa Altafu-
lla). 

Els primers van demanar sessions 
amb caràcter mensual, i els segons 
van apel·lar a la “coherència” davant 
de la “demanda constant” de L’EINA de 
convocar sessions cada mes quan es-
taven a l’oposició. En aquesta línia, el 
coalcalde, Jordi Molinera, va defensar la 
proposta al·legant que es recuperaran 
les audiències públiques en els mesos 
que no se celebrin plens ordinaris. En 
aquesta línia, la primera sessió ordinà-
ria del Ple serà el proper dilluns 30 de 
setembre. 

creen la coMissiÓ d’Hisenda i 
transParència
La sessió també va aprovar la periodici-
tat de les Comissions Informatives Per-
manents, que tindran lloc, amb caràcter 
ordinari, el tercer dilluns de cada mes, 
a excepció de l’agost i el desembre. 
També es va determinar la creació de 
la Comissió d’Urbanisme i Medi am-
bient, i la Comissió d’Hisenda i trans-
parència. Totes dues estaran formades 
per un regidor de cada grup municipal 
amb representació al plenari amb vot 
ponderat. Aquells representants que 
no en siguin membres però vulguin for-
mar-hi part, podran assistir-hi amb veu i 
sense vot. La primera sessió d’ambdues 
comissions se celebrarà el proper 16 de 
setembre. En aquest cas, la proposta 
es va aprovar per unanimitat. 

També va tirar endavant la proposta 
de nomenament dels representants mu-
nicipals als òrgans col·legiats. Al con-
sorci d’aigües de tarragona hi serà 
representada Alba Muntadas; al con-
sorci localret i al Consorci per a la Ges-
tió de la Televisió Digital Local Pública de 
la Demarcació del Camp de Tarragona 
(TACOALT-tac12), Dani Franquès; al 

Consorci del Govern Territorial de salut 
del tarragonès, Gemma Maymó i Àlex 
Cañas; a l’Empres Mixta d’aigües d’al-
tafulla, Àlex Cañas, Natalia Sanz, Fran-
cesc Farré, i Hèctor López; a l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques 
(acM) i a l’Associació de Municipis per 
la Independència (aMi), Jordi Molinera; i 
a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMc), Alba Muntadas. 

El ple també va aprovar la creació de 
la Junta de Portaveus, conformada pels 
portaveus de cada grup municipal, que 
es reuniran prèviament al dia de la cele-
bració de les sessions plenàries, tant les 
ordinàries com les extraordinàries. Un ter-
mini que va defensar el nou equip de go-
vern, a proposta de l’oposició, perquè els 
grups tinguin l’oportunitat de tractar amb 
temps les diverses qüestions a debatre. •

les sessions ordinàries se celebraran l’últim dilluns cada dos 
mesos i es recuperaran les audiències públiques

El ple d’altafulla va aprovar considerar com a asso-
ciacions d’especial interès general o utilitat pública 

a un grup d’entitats locals per les seves tasques en 
la promoció econòmica, social i turística del municipi. 
Aquesta declaració exclou a aquestes entitats sense 
ànim de lucre del pagament de les taxes per ús de la 
via pública quan hi realitzin activitats. la regulació s’ha 
establert en les ordenances fiscals números 16, 17 i 18 

que fan referència als quioscos, ocupació de terrenys 
d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, i la 
de parades, barraques, casetes de venda, espectacles 
o atraccions, situats en terrenys d’ús públic, que van ser 
modificades contemplant aquestes excempcions.

aquestes entitats són el cineclub altafulla link En-
llaç social, l’assemblea Nacional catalana d’altafulla, 
les aMpa’s del col·legi roquissar, col·legi la portalada, 

i de l’institut d’altafulla, l’associació Juvenil de dina-
mització i promoció d’Esdeveniments, els castellers 
d’altafulla i els atletes d’altafulla. per alternativa al-
tafulla, l’únic grup que va votar-hi en contra, aquesta 
catalogació té un caràcter marcadament discriminato-
ri, mentre que el govern va defensar la proposta i va 
deixar clar que inclourà al catàleg qualsevol entitat que 
ho demani. •  

  aproven la declaració com a associacions d’interès general a diferents entitats d’altafulla

Una partida de 43.760 € per a les millores a 
l’estadi Municipal Joan Pijuan

L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar en 
el ple extraordinari una modificació 

de crèdit de pressupost que li permetrà 
fer front a una inversió de 43.760 € per 
realitzar diverses millores als exteriors 
de l’Estadi Municipal Joan Pijuan. Unes 
millores que passen per la renovació i 
substitució de l’enllumenat del camp de 
futbol on es canviaran els focus actuals 
de les quatre torres per lluminària dota-
da amb tecnologia led, que significa-
rà “un guany quant a la visibilitat de la 
instal·lació, i un estalvi energètic del 70 
%, cosa que reduirà notablement el con-
sum”, va assenyalar el regidor d’Esports, 
Àlex Cañas. 

També es renovarà el quadre elèc-
tric general de l’estadi, ja que estava 
obsolet, fet que provocava apagades 
de llum constants, i mancava de certes 
mesures de seguretat; s’asfaltarà la zona 

d’accés a la graderia, “un dels principals 
problemes del camp”, va subratllar l’edil 
d’Esports, ja que la sorra d’aquesta zona 
provocava l’embussament de les cano-
nades, les dutxes i els desguassos del 
camp”; també s’adequarà el magatzem i 
bar de l’estadi per millorar-ne la seguretat, 
i se substituirà la gespa cremada d’una 
zona del terreny de joc. D’aquest crèdit 
extraordinari aprovat arran de la modifi-
cació del pressupost (45.850 €), 1.600 
€ més es destinaran a l’ampliació del ce-
mentiri, i la resta, 500 € per a una subven-
ció cap a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
Per contra, es van donar de baixa 25.000 
€ de la partida d’infraestructures i béns 
naturals de l’àrea de Via Pública; 16.000 
€ de la partida dedicada a la promoció de 
l’esport; 2.000 € de la partida de publici-
tat i propaganda; i 2.860 € de la partida 
referent a asfaltat de carrers. 

Quant al suplement de crèdit, es va 
preveure una quantitat de 21.500 € que 
es distribuiran en despeses diverses com 
comerç (8.000 €); interessos de demora 
(4.000 €); maquinària, instal·lacions tèc-
niques i instal·lacions esportives (2.200 
€); edificis i altres construccions (2.300 
€); i la rehabilitació de la llar d’infants Hort 
de Pau (5.000 €). Es van donar de baixa 

4.140 € de la partida d’asfaltat de car-
rers; 3.000 € d’altres despeses diverses 
referents a la Biblioteca; 3.000 € d’acti-
vitats culturals de la regidoria de Cultu-
ra; 3.000 € d’atencions protocol·làries; 
3.000 € d’activitats culturals i esportives 
de l’àrea de Festes; i 5.360 € de la par-
tida referent a infraestructures i béns na-
turals. / Foto: A.J. • 
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L’Ajuntament d’Altafulla ha ampliat 
amb un total de deu contenidors 
d’ús comercial la xarxa de con-

tenidors per reforçar la recollida de la 
brossa a l’estiu, període de l’any en què 
la població es triplica, fet que genera un 
major increment d’escombraries. El re-
forç, que es va posar en marxa a princi-
pis de juliol, pretén garantir el servei en 
les millors condicions possibles fins 
a la posada en marxa del nou contracte 
de neteja mancomunat amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès.

L’Ajuntament ha dissenyat un dispo-
sitiu especial de recollida, destinat espe-
cialment a reduir l’acumulació de residus 
que generen significativament els esta-
bliments comercials, i garantir així la vila 
neta en una època de gran afluència de 

visitants. Més enllà de l’adquisició d’una 
desena de contenidors terrestres, tam-
bé s’han incrementat les freqüències 
de recollida, principalment en la fracció 
orgànica, que s’efectua dues vegades al 
dia. El pla de xoc també ha incorporat 
un servei de recollida porta a porta de 
cartró per als comerciants de Baix a Mar 
on cada establiment ha de deixar el car-
tró degudament plegat i lligat a la porta 
del seu negoci a les hores i dies convin-
guts. Aquest reforç funciona tres dies a 
la setmana.

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Moline-
ra, ha remarcat que, sumat a la campa-
nya de vigilància i control contra les ac-
cions incíviques a les illes de contenidors 
amb la col·laboració de la Policia Local, 
i aquest reforç, espera assolir “l’objectiu 

compartit” de mantenir carrers i places 
nets durant els mesos d’estiu. Dos dels 
deu contenidors s’han col·locat al centre 
de la vila, i els altres vuit al Barri Marítim 
—quatre al camí del Prat, dos al carrer 

del Cotó, i dos més a la plaça Boters, on 
es concentren la majoria de restaurants 
i comerços. Cada establiment té una 
d’aquestes zones atorgada i disposa 
d’una clau per accedir-hi. •

Intensifiquen i reforcen la recollida de la brossa especialment 
d’ús comercial al centre i al barri marítim

la companyia Endesa ha invertit al 
voltant de 50.000 € per ampliar tec-

nològicament un tram de la xarxa de 
mitjana tensió d’altafulla amb l’objectiu 
de tancar una anella elèctrica i incre-
mentar, així, la qualitat i la continuïtat 
del subministrament a prop de 4.000 
usuaris. 

S’ha construït un nou tram de gai-
rebé mig quilòmetre de cablejat sub-
terrani de mitjana tensió que discorre 
pels carrers pons d’icart, dels Munts i 
el passeig del Fortí, i que ha permès 
connectar dos centres de transforma-
ció que fins ara no estaven enllaçats 
entre sí. 

D’aquesta manera la xarxa ha que-
dat mallada i s’ha creat el que s’ano-
mena tècnicament una anella elèctrica 
que, dit d’una altra manera, fa possible 

que, en cas d’incidència o d’indisposi-
ció d’una de les línies principals, es pu-
gui donar servei als veïns afectats per 
una via alternativa (tot recuperant més 
ràpidament potència i usuaris). 

La mesura repercuteix no només en 
una reducció del temps de reposició, 
sinó en el fet que, en casos de treballs 
programats o manteniment de la xarxa, 
no és necessari cap interrupció de 
subministrament. Els treballs suposen 
un pas més per dotar la xarxa dels dar-
rers avenços tecnològics amb l’objec-
tiu de donar una resposta adequada a 
les especificitats del territori i a les ne-
cessitats dels seus usuaris. l’actuació 
s’ha deixat enllestida just abans que es 
produeixi un creixement de població al 
municipi aprofitant la temporada turís-
tica. •  

  tanquen una anella elèctrica al barri dels Munts per millorar el servei 
      a tot el municipi d’altafulla

l’obra social “la caixa” reedita la col·laboració en el programa 
d’envelliment actiu per la gent gran

L’Ajuntament L’Obra Social “la Caixa” ha concedit una aju-
da econòmica de 2.000 €, sol·licitada per la regidoria de 

Gent Gran, que encapçala l’edil Inma Morales, per al programa 
d’activitats per l’envelliment actiu destinada a la gent gran del 
municipi. La signatura de l’acord, que es va dur a terme el 
passat 30 de juliol, va anar a càrrec del coalcalde d’Altafulla, 
Jordi Molinera; el director de Banca Institucions de CaixaBank, 
Alexis Gómez; la regidora de Gent Gran, Inma Morales; el re-
gidor d’Hisenda, Dani Franquès, i la sots-directora de l’Oficina 
de CaixaBank d’Altafulla, Mireia Pascual.  

Es tracta d’un conjunt d’activitats amb la finalitat d’optimitzar 
les oportunitats de salut física, mental i social que permeten a la 
gent gran participar activament en la societat sense patir discrimi-
nació i gaudir d’una qualitat de vida bona i independent. D’entre 
aquestes activitats destaquen, a tall d’exemple, les que es de-
senvolupen al llarg de l’any al Parc de Salut d’Hort de Pau, amb 
gimnàstica de manteniment, o a l’estiu, a la Piscina Municipal, on 
se celebra tots els divendres l’aquagym, entre moltes altres.

Per tot això, com va assenyalar el coalcalde Jordi Molinera, 
“Altafulla inverteix uns 24.000 euros en la promoció d’aquestes 
activitats perquè la nostra gent gran gaudeixi de la millor qualitat 

de vida possible”. El coalcalde d’Altafulla ha recordat, al mateix 
temps, de la necessitat de col·laborar amb l’Obra Social “la Caixa” 
en altres línies d’actuació en polítiques socials en benefici de la 
comunitat. La regidora de Gent Gran, Inma Morales, va celebrar 
l’acord que es reedita per segon any consecutiu, i va posar èmfasi 
al conjunt d’usuaris que es beneficien d’aquestes activitats i que 
supera la setantena de veïns i veïnes d’Altafulla. / Foto: A.J. • 

aProven la Millora de la 
xarxa de saneJaMent al 
Passeig del Fortí i al Parc 
de voraMar

El ple d’altafulla va aprovar per una-
nimitat, amb caràcter inicial, el pro-
jecte de millora de la xarxa de sane-
jament d’aigües residuals al passeig 
del Fortí i al parc de Voramar, uns 
treballs previs que es van comen-
çar a gestar en l’anterior mandat. 
El projecte, redactat per l’empresa 
Berrysar sl, conclou que arran del 
desenvolupament urbanístic que 
s’ha produït en el barri marítim, es-
pecialment als Munts, la xarxa de 
sanejament es troba en una situació 
d’exigència molt propera a la seva 
màxima capacitat. Això, juntament 
a la seva antiguitat -en alguns trams 
superior als 30 anys, i el desconeixe-
ment del seu traçat exacte, fan que 
sigui necessari el seu reforç. l’àmbit 
del projecte és el barri dels Munts, 
des de la capçalera de la xarxa fins 
als carrers dels pins i de serra Vila-
ró, pels quals arriba a l’estació de 
bombament de la Via Hercúlia. l’ob-
jectiu del projecte és definir i valorar 
les obres necessàries per tal de mi-
llorar la capacitat de la xarxa de cla-
vegueram dels Munts. aquest reforç 
consisteix en la construcció de dos 
nous trams de col·lector al passeig 
del Fortí, i la renovació del tram de 
col·lector que uneix el carrer de les 
Termes amb el carrer de serra Vilaró. 
Un cop aprovat, es demanarà infor-
me al departament de cultura, pel 
tram denominat àmbit 3, per la seva 
proximitat a l’àmbit de protecció del 
Bé cultural d’interès Nacional de la 
Vil·la romana dels Munts. la inversió 
del projecte és de 71.538,62 € més 
l’iVa. • 

  Breus
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Ecologistes en acció de catalu-
nya-Grup Ecologistes en acció 

de Tarragona i l’Ebre (Edc-GETE) va 
distingir el passat 26 de juliol la plat-
ja del canyadell, un any més, amb el 
guardó “platges Verges” d’entre un 
total de 25 platges d’onze municipis. 
El coalcalde d’altafulla, Jordi Moline-
ra; l’alcalde de Torredembarra, Edu-
ard rovira, i la regidora de Turisme 
d’altafulla, Natalia sanz, com a re-
presentants dels municipis que com-
parteixen aquest espai, van recollir el 
guardó de les mans del president del 
GETE, Miquel llop, en l’acte de lliura-
ment de premis de la 10a edició de la 

campanya “platges Verges” celebrat 
a Cal Bofill, a Torredembarra.

l’objectiu del programa és mante-
nir indrets del litoral verges, tot reco-
neixent a les administracions i entitats 
ecologistes el treball i l’esforç per 
mantenir-les inalterables. la platja 
del canyadell es troba envoltada pels 
penya-segats de Torredembarra i al-
tafulla, un paisatge espectacular que 
combina la roca nua amb la vegetació 
típica mediterrània. Té una llargada 
de 60 metres, i una amplada mitjana 
de 35. aquesta platja es caracteritza 
per la seva tranquil·litat i la seva be-
llesa natural. / Foto: a.J. •

el 32è Festival internacional de 
Música omplirà de vida la plaça 

de l’església les nits d’agost

El passat dia 5 es va donar el tret 
de sortida al 32è Festival Internaci-
onal de Música (FIM) a la plaça de 

l’Església, que acollirà fins el 27 d’agost 
un total de set concerts que combina la 
música clàssica i l’estil més contem-
porani en un marc incomparable com la 
Vila Closa.

Des de fa tres edicions, que el FIM pro-
grama una actuació per Setmana Santa, 
a mode de preàmbul, i que enguany es va 
centrar amb un concert de música religi-
osa amb “Àries per a soprano, oboè i cla-
vicèmbal” on van actuar Andrea Jiménez, 
com a soprano; Jesús Ventura, a l’oboè, i 
Pedro José Rodríguez, al clavicèmbal. La 
presentació va comptar amb el coalcalde 
d’Altafulla, Jordi Molinera; la regidora de 
Cultura, Gemma Maymó; els codirectors 
artístics del festival, els Mestres Claudi 
Arimany i Albert Sardà, i el coordinador de 
la programació, Josep Maria Recasens.

El festival aposta en aquesta edi-
ció amb posades en escena de luxe 

com la reedició del concert de “Cançons 
d’avui, d’ahir i de sempre”, “Música per a 
dos acordions”, “Música de cambra”, una 
altra actuació més popular com “Música 
de pel·lícules”, entre d’altres. El coalcalde 
d’Altafulla, Jordi Molinera, va subratllar la 
“inversió que fa l’Ajuntament en omplir de 
música, cultura, i en definitiva, de vida la 
Vila Closa” en un festival que “no només 
ha de gaudir el turista sinó també pels al-
tafullencs i les altafullenques”. Molinera va 
apuntar que el FIM “és l’acte que omple la 
plaça de l’Església les nits d’agost”.

Per la seva banda, el Mestre i flautista 
Claudi Arimany, va destacar l’escenari de 
la plaça de l’Església com “el marc preci-
ós amb una acústica que és una mera-
vella” en relació a altres espais musicals. 
Mentre que el Mestre Albert Sardà va po-
sar èmfasi a “l’equilibri d’estils musicals 
que fa que el FIM sigui un atractiu per a 
tots els públics”. La regidora de Cultura, 
Gemma Maymó, va remarcar la combina-
ció perfecta de “música, cultura i patri-

moni” que posa en valor la Vila Closa i el 
municipi d’Altafulla.

Les entrades es poden adquirir a 
l’Oficina de Turisme de la plaça dels 
Vents, a www.altafulla.cat , i en els dispo-
sitius Infotactile de la plaça del Pou i plaça 
dels Vents. També es poden comprar el 
mateix dia de les actuacions a partir de 
les 9 del vespre a la plaça de l’Església. 
Tots els concerts són a les 22 hores. En 
el cas de pluja, el concert s’emplaçarà 
a l’interior de l’Església de Sant Martí. El 
preu d’un concert és de 15 €; el pack de 

4 concerts surt a 49 € i l’abonament pel 
festival, 65€. Els titulars del carnet jove 
tenen un 50% de descompte en les en-
trades. Per a consultar la programació 
detallada, es pot fer al web: 

www.fimaltafulla.cat.
La inversió del 32è Festival Internacio-

nal de Música ha estat de 30.000 euros, i 
està organitzat per la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament d’Altafulla amb la col·la-
boració de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Tarragona i el Consell Co-
marcal del Tarragonès. •

la platja del canyadell d’altafulla i 
torredembarra manté la distinció de

“Platges verges” 
BoniFicaciÓ del trenet Per als 
residents d’altaFUlla
les persones residents a altafulla tenen 
una bonificació del 28,5 % en l’abona-
ment de 10 viatges del trenet turístic. 
aquest és l’acord a què ha arribat la re-
gidoria de Turisme, que encapçala l’edil 
Natalia sanz, amb els responsables de 
l’empresa valenciana Viajes Transvia 
Tours, companyia adjudicatària del ser-
vei. Així, l’abonament de 10 viatges per 
als veïns i les veïnes residents a Altafulla 
serà de 25 €, enlloc dels 35 € que cos-
ta per als no residents. la regidora de 
Turisme, Natalia Sanz, ha explicat que 
la voluntat del consistori és “fomentar 
l’ús del transport públic al municipi i 
millorar-ne la mobilitat”, alhora que es 
promou una alternativa més sostenible 
a l’ús del vehicle particular. El trenet tu-
rístic d’altafulla es va posar en funcio-
nament el passat 15 de juny, i el servei 
s’allargarà fins el 15 de setembre. Re-
corre diferents punts del Barri Marítim 
i la Vila closa amb un trajecte de 50 
minuts. les tarifes s’han mantingut res-
pecte la temporada anterior i el preu del 
viatge únic per als adults és de 4,5€. Els 
horaris del trenet són de dilluns a diven-
dres, de 18 a 21h; i els caps de setmana 
i festius, d’11 a 13h; i de 18 a 23h. per 
a informació i reserves cal trucar al te-
lèfon 699592489 o al correu electrònic 
tarracotren@tarracotren.com.

la UrBanitzaciÓ Brises del 
Mar recUPerarà la seva Festa 
MaJor del 9 a l’11 d’agost
El barri de Brises del Mar celebrarà la 
seva Festa Major del 9 a l’11 d’agost. la 
urbanització recupera la festivitat des-

prés de molts anys sense celebrar-la. 
L’Associació de Veïns va sol·licitar una 
reunió urgent amb l’ajuntament amb la 
voluntat de reprendre la commemoració 
aquest mateix estiu. El coalcalde, Jor-
di Molinera, i el regidor de festes, Àlex 
Cañas, es van reunir amb els veïns per 
escoltar la seva proposta que, en un 
primer moment, havia de celebrar-se el 
cap de setmana del 16, 17 i 18 d’agost, 
però que finalment tindrà lloc els dies 9, 
10 i 11 d’agost, per no fer-la coincidir 
amb la Fira d’artesans. El programa in-
clourà un ampli ventall d’activitats com 
ara tallers infantils, manualitats, gimca-
na, curses, concurs de menjar donuts, 
guerra de l’aigua, festa de l’escuma, i 
discoteca mòbil. Jordi Molinera pretén 
que aquestes trobades periòdiques 
esdevinguin una prèvia del que ha de 
constituir-se com a consell de Brises 
del Mar.

es recUPera el Parc 
d’atraccions de l’estiU
altafulla ha recuperat aquest estiu el 
parc d’atraccions que tradicionalment 
s’instal·lava a l’aparcament de la Via 
augusta durant els mesos de juliol i 
agost. després d’unes temporades de 
no ser-hi, arran de les obres d’amplia-
ció de places d’aparcament incloses en 
el projecte de renovació del vial, el parc 
d’oci per la canalla es trasllada a un dels 
solars privats de la carretera de la plat-
ja, a tocar dels càmpings santa Eulàlia 
i don Quijote. El nou parc d’atraccions, 
de la companyia Mr. park, romandrà 
obert durant tot l’estiu. la canalla podrà 
gaudir de mini-karts, jumping, scalextric 
infantil, llits elàstics, i sis inflables. • 

  Breus
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Els Diables d’Altafulla i els Diables de La Canonja van protagonitzar el Correfoc d’Estiu a Baix a 
Mar. / Foto: I.C.

El Gepec organitza a la Finca Canyadell d’Altafulla un campus d’estiu adreçat als més petits. / 
Foto: Gepec

Més de 40 persones i 21 equips van participar en el Concurs de Castells de Sorra d’Altafulla. / 
Foto: Eduard Virgili

La Bibliomar d’Altafulla ofereix al Parc de Voramar a l’estiu diferents activitats, entre les quals 
destaquen els contacontes. / Foto: Bibliomar

L’Associació Mediambiental La Sínia d’Altafulla es va sumar a l’acció reivindicativa “Big Jump” 
en defensa dels rius, en concret, el Gaià. / Foto: La Sínia

Un total de 24 joves d’arreu de Catalunya van participar al “Camp de Treball del Gaià: Un món 
entre Altafulla i Tamarit”. / Foto: La Sínia

Més de 200 persones van retre homenatge a la Mare de Déu del Carme pels carrers de Baix a 
Mar. / Foto: Carla Gómez

El futbolista professional Alberto Benito va signar samarretes en el campus del CE Altafulla que 
du el seu nom. / Foto: CE Altafulla

Els Castellers d’Altafulla van fer la primera clàssica de 7 del curs a la Diada de les Cultures, i el 
primer 5d6 de la temporada a la Diada d’Estiu. / Foto: Ildefonso Cuesta

Més de 40 joves de la zona TRAC van participar en la sortida a l’Aquopolis./ Foto: PIJ Altafulla



 Plaça del Pou / núm. 200 / agost 2019
9Vida social

Una de les cites ineludibles en el calendari d’estiu és la Festa Holi Colours dels Diables d’Alta-
fulla. / Foto: I.C.

El “Mulla’t” va recaptar 479 € a la Piscina Municipal que se sumen als 500 € que dona l’Ajunta-
ment d’Altafulla en favor de la Fundació Esclerosi Múltiple. / Foto: C.G.
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treballant per altafulla amb un somriure
Jordi Molinera poblet # l’Esquerra independentista d’altafulla - Esquerra republicana de catalunya - l’EiNa-Erc

L’estiu a Altafulla ja de per si és molt 
intens: les activitats de les entitats que 
omplen de vida el poble, l’arribada de 
molts estiuejants amb ganes de des-
connectar de la seva rutina, les moltes 
activitats que s’organitzen des de 

l’Ajuntament, des de la BiblioMar fins al Festival Altacús-
tic... i enguany hem de sumar l’arribada del govern repu-
blicà i del canvi, sorgit de les darreres eleccions munici-
pals. En aquestes primeres setmanes de mandat el 
canvi ja s’ha pogut veure. Si per l’anterior govern l’opinió 
de la ciutadania no comptava per a res, com en el cas de 
les obres de remodelació del Casal La Violeta, ara les 

regidories treballen colze a colze amb la ciutadania. Com 
a exemple, la visita a les obres del Casal amb les entitats 
que va organitzar la regidora de Cultura, Gemma May-
mó. O com està fent el regidor d’Esports, Àlex Cañas, 
trobant-se amb les entitats esportives per posar soluci-
ons als problemes històrics d’equipaments municipals 
com l’Estadi Municipal i invertint 43.000 €. 

També la neteja de la platja, amb una nova gestió 
més sostenible impulsada per la coalcaldessa Alba 
Muntadas, ha vist com s’ha introduït la neteja manu-
al de la sorra, reduint la neteja mecànica que malmet 
l’espai natural que és la platja. Des de l’oposició el ni-
vell d’exigència cap al govern és màxim; comprenem 

que l’expectativa generada és gran. Esperem governar 
a l’alçada del què vam prometre: participació ciutada-
na per una Altafulla viva, transparència política per una 
governança republicana i polítiques socials per un po-
ble de tothom. Sorprèn, però, que ens exigeixin en 40 
dies allò que ells mai van fer en 8 anys. Felicitem des 
d’aquí als veïns i veïnes de Brises del Mar, que 10 anys 
després han decidit recuperar les seves festes. Amb 
elles hem reprès les relacions del nou govern del poble 
amb la urbanització, amb l’objectiu d’afrontar els rep-
tes d’aquesta part del poble. Volem desitjar, i convidar 
a tots els altafullencs i altafullenques, una bona Festa 
Major de Brises del Mar! •

“Un pasito pa lante, un pasito pa tras”
Francesc Farré camps # alternativa altafulla - aa

Hi ha un marge d’error de 100 dies que 
es dóna per cortesia per anar entenent 
el funcionament de l’administració 
quan es comença a governar, però a 
Altafulla tant l’alcalde com la primera 
tinent d’alcalde ja havien governat an-

teriorment i han fet accions o promeses que ràpidament 
han hagut de rectificar. La primera que es va tirar enrere 
fou la neteja manual de la platja. Ho van defensar en els 
darrers 4 anys, inclòs quan eren al govern amb nosaltres, 
abans d’auto expulsar-se per intentar una moció de cen-
sura. Qualsevol sap que aquesta mesura és inviable da-
vant la pressió humana a la platja a l’estiu. Al cap de 10 

dies del nou govern les màquines netejadores tornaven a 
passar 3 cops a la setmana. La següent va ser la brossa, 
anuncis de sancions, videovigilància i policies de paisà 
per controlar les illes de contenidors i evitar que es deixi 
la brossa a les plataformes. El mateix alcalde al darrer ple 
va dir que, ell mateix havia descobert un comerciant que 
infringia l’Ordenança però que no el multaria, només l’in-
formaria: hi ha sancions i càmeres? O impunitat pels in-
cívics coneguts? 

També van anunciar un nou model “porta a porta” 
per la brossa i ha consistit a seguir fent el que ja fèiem 
en els darrers 8 anys amb el cartró comercial. I ja, per 
batre el rècord: la nova ubicació del Mercat setmanal a 

la Fassina. L’anterior tenia menys molèsties pel veïnat, 
no generava problemes d’accés a l’estació ni reduïa 
aparcaments a l’estiu. Ara diuen que el posen aquí per 
apropar-lo al Barri Marítim (més enllà de la Biblioteca 
que ells mateixos van fer campanya per dir que esta-
va massa lluny del poble). Es posa, primer, a la zona 
enjardinada sobre la terra. Els paradistes expressen la 
seva queixa i alguns es neguen a muntar, l’alcalde rec-
tifica davant la pressió, després d’haver invertit diners 
públics en condicionar la zona i haver tret els elements 
dissuasius d’aparcament, o sigui un sol dia per tirar en-
rere la nova mesura. Possiblement ens haurem d’anar 
acostumant a que “donde dije digo, hago Diego”. •

vetllar pel bon govern
Hèctor López Bofill # Junts per Altafulla

Tot nou govern mereix cent dies de 
gràcia, però els vicis originaris que han 
acompanyat la conclusió de l’acord 
entre l’Eina, Ara Altafulla i el PSC han 
obligat a l’oposició, i a Junts per Alta-
fulla, a prendre mesures immediates 

per assegurar els drets de participació política més bà-
sics. La primera ha consistit en convocar un ple extraor-
dinari i urgent per aprovar el règim de retribucions i la 
regulació del vot telemàtic en situacions de maternitat, 
paternitat i assimilades i malalties greus. El problema fou 
que els regidors de l’oposició vam ser notificats per la 
convocatòria a les 14.07 del 26 de juny i el ple se cele-

brava a les 19.00 hores del mateix dia 26 de manera 
que només ens van deixar 4 hores per estudiar les retri-
bucions que els regidors de govern i els anomenats co-
alcaldes s’havien assignat. Aquest gest va significar una 
violació flagrant dels drets de l’oposició a exercir el seu 
càrrec en el dret a accedir a la informació en un temps 
raonable.  L’alcalde no va justificar en cap moment les 
raons de la urgència de la convocatòria. 

No podia esperar a cobrar un sou públic? Hi havia 
alguna irregularitat per amagar forçant la tramitació de 
la mesura? No compta amb una aparença massa de-
corosa la circumstància que la primera actuació del go-
vern sigui establir què cobraran i que això es faci amb 

certa “nocturnitat”. Una cosa similar succeeix en el vot 
telemàtic. Altafulla encara no compta amb un reglament 
d’organització municipal. No obstant, l’alcalde convoca 
un ple urgent per aprovar un únic article d’aquest regla-
ment inexistent per impedir que la baixa per maternitat 
de la coalcaldessa Alba Muntadas faci perillar la seva 
majoria de govern. Volem deixar constància que estem 
a favor del vot telemàtic, però no estem d’acord en què 
això s’hagi realitzat de forma urgent, amb una regulació 
que sols fa front a un interès individual. Impugnarem 
aquest primer ple extraordinari i urgent i demanarem 
la nul·litat de les normes aprovades com a mostra de 
la nostra voluntat de vetllar pel bon govern d’Altafulla.•

Unes mesures immediates: a Baix a Mar i al carrer de Baix
inmaculada Morales Navarro # partit dels socialistes de catalunya - psc

Comencem a aplicar els punts con-
crets del programa pactat entre Eina, 
PSC i Ara. Qui ens hauria dit quan ens 
reuníem el grup de cara a les elecci-
ons: no gaire optimistes i amb més fe 
que garanties sobre la utilitat del que 

fèiem. A Baix a Mar, el mateix primer dimecres de go-
vern, la nostra regidora del PSC de Via Pública i Mobilitat, 
Inma Morales, i la de Turisme i Comerç, Natàlia Sanz 
(Ara) van fer una enquesta als propietaris dels establi-
ments dels carrers Llevant i Mestral per aclarir el seu cri-
teri sobre usos. D’acord amb les seves respostes el car-

rer Llevant serà illa de vianants de les 17 a les 24 h; 
mentre que el carrer Mestral tornarà a estar a totalment 
obert a la circulació dels conductors de vehicles, entrant 
a l’esquerra per la Via Augusta quan estigui tancat el de 
Llevant. Solució ajustada i més participativa impossible; 
anotant les regidores els vots en una llibreteta. 

La plaça de les Àmfores, a tocar a la Vil·la dels Munts, 
representa la possibilitat d’aparcar per als banyistes de 
la platja del Fortí, quan el carrer de les Termes o el llarg 
passeig ja no donen per més. Doncs bé, també dins 
la primera setmana de govern el petit pendent de sota 
aquella plaça on s’ubica un transformador elèctric ha 

estat netejat i perfectament aplanat, guanyant places 
d’aparcament. Suprimint una part de la tanca de fusta 
per a facilitar-nos la via més directa a la platja. El carrer 
de Baix, com el carrer Mestral torna a estar obert les 
vint-i-quatre hores. Evita tota una autèntica gimcana 
per atansar-se a l’Ajuntament. Cal recordar que a l’hora 
de rehabilitar el carrer Martí d’Ardenya segons consulta 
-i en una de segona, la decisió fou la finalment aplicada: 
lliure d’aparcaments, possibilitat de terrasses, franca 
als ben pocs conductors que volen arribar el més direc-
te a destinació gastant el mínim de benzina i provocant 
el mínim d’emissions. •
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Ball de números
Natalia sanz pijuan # ara altafulla

Arriba l’estiu i comencen els balls! Balls 
de números i de persones! De negocis 
i comerços! En els mesos de juliol i 
agost la vila s’activa i es revoluciona. Es 
genera treball i negoci, la nostra econo-
mia s’activa en el seu moment més àl-

gid! L’arribada dels turistes, visitants i dels que tenen la 
segona residència en el nostre municipi fa que Altafulla 
s’ompli de gent, vida i de moviment! El nostre municipi 
passa d’una població de 5.000 a 12.000 persones apro-

ximadament en el mes de juliol! No comptem ja el mes 
d’agost amb els hotels i càmpings al 100% i si afegim els 
tres dies de la Fira d’Artesans, el poble es troba farcit de 
gent que vol gaudir del nostre entorn! En aquests dies els 
negocis locals fan l’embat més fort de tot l’any. 

Es preparen per l’arribada dels turistes i visitants, 
arreglen els seus negocis, contracten personal i om-
plen els seus magatzems per poder oferir el millor als 
seus clients. En el cas de la nostra vila es reobren molts 
negocis que només són de temporada i que durant la 

resta de l’any estan tancats. Des de la Regidoria de 
Comerç, Turisme i Emprenedoria donem suport a tots 
aquests negocis i comerços, els que sempre estan 
oberts i els que any rere any obren les seves portes 
amb l’arribada del bon temps! Però també volem bus-
car les fórmules perquè no només els mesos d’estiu 
siguin profitosos i que el comerç estigui viu tot l’any. 
Cal incentivar l’obertura de noves empreses i generar 
nous llocs de treball per tenir un bon ball de números, 
de negoci i de persones tot l’any! •

Xerrada sobre el consum energètic i documental “Del pacifisme a la lluita no violenta”

El pròxim 29 d’agost i dins la campanya d’estiu, farem dos actes a Altafulla. Xerrada 
sobre el Consum Estratègic, a càrrec de Carles Xavier Gómez, el 29 d’agost a les 
18:30 hores, al Centre d’Entitats, on es debatrà com podem consumir i no contri-
buir a l’enriquiment de les empreses de l’Ibex i, si consumim a les nostres empreses 
com una manera de fer país i procurar que aquests beneficis es quedin a Catalunya. 
Després de la xerrada, cinefòrum, on es projectarà el documental “Del pacifisme 

a la lluita no violenta”, cap a les 19:30 hores al mateix Centre d’Entitats. Aquest 
documental l’ha creat l’Assemblea Nacional Catalana expressament per donar a 
conèixer a tothom la manera no violenta d’actuar davant l’Estat repressor.

Pere Piqué  
assemblea nacional catalana a altafulla

de bruixes i espases
Quan era nen vaig patir un malson: estant al llit una bruixa m’agafava pels peus i 
estirava de mi. Per tal de poder defensar-me d’una –no desitjada– nova visita la nit 
de l’endemà vaig dormir amb una espasa de plàstic a la mà. El mite de les bruixes 
a Altafulla és incontestable. Tot i així, la Nit de Bruixes, em genera un neguit que té 
dues vessants. La primera, ve donada per la fascinació cap al mite, al que considero 
no se li fa justícia. El món de la ficció en va ple de bons exemples per estirar de fils i 
poder donar-li allò que mereix una figura que és segell indiscutible d’aquesta vila. Un 
parell d’idees ràpides: si pensem en pocions màgiques, fomentem la gastronomia, 
la cocteleria o fins i tot els smoothies. Si parlem d’encanteris fem el mateix amb 
la música, el cinema i el teatre, tenint un protagonisme que –a hores d’ara– trobo 
és insuficient. A tot això, i sense trencar la màgia, a un altre nivell seria interesant 
aprofundir en la relació (indivisible) entre bruixes i contrabandistes que ha tingut his-
tòricament aquesta vila. Un binomi fascinant que pot obrir una bona pila de curioses 
vies gairebé inexplorades. 

L’altra vessant, i que m’amoïna molt més que la primera, té a veure amb el fet 
d’organitzar un mercat (eix central de la Nit de Bruixes) on es venen objectes (pe-
dres, pocions, amulets…) als que se’ls hi confereixen unes propietats “màgiques” 
(glups); on es llancen les cartes del Tarot, que com tots sabem – permetin-me la 
ironia– és una pràctica d’elevat rigor científic (doble glups); i on es pot assistir a con-
ferències al voltant de la possibilitat de retornar a vides passades (triple glups). Tot 
això en ple segle XXI. En serio: poc ens passa. Crec, honestament, que qualsevol 
institució publica, com ho és un ajuntament, hauria d’anar amb molta cura i repen-
sar-s’hi un model d’activitat (en teoria) lúdica que potser està vorejant l’estafa, que 
deforma un mite (molt arrelat) que ha estat malentès, dóna ales a un (dubtós) negoci 
com l’esoterisme i la xerrameca pseudocientífica i que acaba donant suport a l’idea 
que es pot lluitar contra els malsons personals fent servir una espasa de plàstic. 
Gran part del mite de les bruixes ens explica que volen. Deixem volar la nostra ima-
ginació. És l’hora (bruixa) de fer-ho.

Juan Cruz

  FÒrUM 
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les obres del gimnàs de la Portalada d’altafulla avancen 
a bon ritme

El col·legi La Portalada d’Altafulla 
està cada vegada més a prop de fer 
realitat una de les demandes histò-

riques de professorat, famílies, i represen-
tants institucionals. I és que, si tot avan-
ça segons el calendari previst, el centre 
disposarà aquest proper curs 2019-2020 
d’un gimnàs propi. El consens a l’hora de 
projectar-lo i la predisposició del depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat 
i de l’Ajuntament d’Altafulla d’atendre la 
demanda permetran donar resposta als 
estudiants amb un equipament cada ve-
gada més necessari. 

En els darrers anys, la concepció de 
l’educació ha canviat notablement, i les 
famílies són cada vegada més partícips 
del procés de formació dels seus fills. 
Aquest espai funciona com a punt de tro-
bada entre uns i altres, alhora que acull l’ac-

tivitat esportiva pròpia del currículum. La 
regidora d’Educació, Gemma Maymó, va 
recordar que el projecte inicial de l’escola, 
ara fa prop de trenta anys, no contemplava 
aquesta doble funcionalitat. Inicialment es 
va plantejar com un centre d’una sola línia, 
que ha acabat ampliant amb una segona, 
i que ha fet palesa aquesta necessitat amb 
prop de 450 estudiants. 

Les obres avancen d’acord amb el 
calendari previst. A hores d’ara hi està 
treballant una grua, i ja s’hi pot veure una 
estructura de fusta que s’anirà revestint 
en les properes setmanes. Els treballs 
van començar per Setmana Santa, i van 
acompanyar els estudiants al llarg del 
darrer trimestre. Ho van fer, això sí, amb 
tasques de preparació del terreny i com-
plint la normativa de seguretat. El gimnàs 
encara no podrà entrar en funcionament 

amb l’arrencada del nou curs, però la re-
gidora d’Educació ha assegurat que el 
12 de setembre la maquinària pesada ja 

estarà fora. La previsió és que l’obra es-
tigui enllestida a finals d’aquest any o 
principis del 2020. •

s’obren les inscripcions per al programa 
“lletres per a tothom” a altafulla

La Secretaria d’Igualtat, Migra-
cions i Ciutadania del Depar-

tament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Ca-
talunya promou el programa “Lle-
tres per a tothom”, un programa 
d’abast nacional que té per mà-
xim objectiu promoure l’alfabetit-
zació en català de persones adul-
tes d’origen estranger.

La iniciativa respon a la mesura 34 del Pacte Nacional per a la Immigració, quan 
aposta per emprendre un programa per a l’alfabetització de les persones immigrades 
residents a Catalunya i que manifesten dificultats d’expressió escrita i comprensió 
lectora. L’objectiu és oferir cursos adaptats a les necessitats geogràfiques i horàries 
de l’alumnat, com a pas previ per accedir als cursos inicials del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.

Per tal de desenvolupar de forma eficaç aquest programa arreu del territori, “Lle-
tres per a tothom” compta amb la participació del Consell Comarcal del Tarragonès, 
d’entitats com l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Ca-
talanes (APELLC) i d’ens locals com l’Ajuntament d’Altafulla.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Altafulla, juntament amb aquests altres agents 
implicats, organitzarà un curs d’alfabetització en català en el marc del programa “Lle-
tres per a tothom”, que tindrà una durada de cinc mesos (del 25 de setembre de 
2019 al 28 de febrer de 2020) i un total de 120 hores de formació -90 hores teò-
riques, i 30 de conversa. L’horari del curs serà de 18:30 a 20:30h, tots els dilluns, 
dimecres i dijous.

“Lletres per a tothom” s’equipara al Mòdul A en el marc de la formació de l’itinerari 
formatiu del Servei de Primera Acollida del Consell Comarcal de Tarragonès. Un cop 
s’acaba el curs, es lliura un certificat d’assistència. La data límit per inscriure’s és 
el 6 de setembre de 2019, i les inscripcions s’han de tramitar al Registre Municipal 
de l’Ajuntament d’Altafulla, a la plaça del Pou, 1, de dilluns a divendres, de 9:00 a 
14:00h. El telèfon d’informació és el 977650008. •

“Menys Plàstic, Més vida!”, 
Una exPosiciÓ Per reMoUre 
consciències

La mostra, que es podrà visitar a l’Ofi-
cina de Turisme fins el 15 d’agost, ex-
posa els problemes que generen els 
plàstics i s’estructura en sis blocs temà-
tics: plastic paradise; polseres d’aigua; 
sopa de mar; Esports Nàutics; Un món 
de plàstic i alternatives sostenibles. la 
informació que es presenta a la mostra 
permet veure com el plàstic és present 
d’una manera important a les nostres 
vides. Més del 90% dels productes i 
objectes que ens envolten estan fets 
d’aquest material, que acostuma a te-
nir un baix cost de producció, una gran 
versatilitat i una elevada resistència. cal 
tenir en compte que el 80% dels plàs-
tics que arriben als nostres oceans i 
mars provenen de terra, fruit d’una ges-
tió deficient. Algunes espècies marines 
confonen aquests plàstics de petites di-
mensions amb menjar (plàncton) i, per 
aquest motiu, molts peixos i aus marins 
tenen un 30% de plàstics dins del seu 
organisme. la ingesta d’aquests mate-
rials pot ocasionar morts entre la fauna 
marina. L’exposició, de l’Agència Cata-
lana de l’aigua (aca), es pot veure en 
horari d’atenció al públic, de dilluns a 

dissabte, de 10 a 13h; i de 17 a 20h, 
a excepció dels dimecres, tancada per 
descans setmanal, i els diumenges, de 
10 a 14h. s’ubica a la Via augusta, nú-
mero 34, al barri marítim.

el Ple ratiFica el PrograMa 
“xerreM JUnts” a altaFUlla

Els membres de la corporació Muni-
cipal van ratificar l’acord d’adhesió al 
protocol del consell comarcal del Tar-
ragonès del programa “Xerrem Junts”. 
Es tracta d’una iniciativa de la coordi-
nadora d’associacions per la llengua 
catalana (cal), l’associació de pro-
fessionals i Estudiosos en la llengua i 
literatura catalanes (apEllc) i el con-
sell comarcal del Tarragonès, que pre-
tén fomentar, a través del voluntariat, 
l’ús social de la llengua catalana amb 
l’objectiu d’acréixer la seva compren-
sió i la seva fluïdesa oral, facilitar la 
comunicació entre persones d’orígens 
i cultures diverses i donar a conèixer la 
realitat catalana en tots els seus ves-
sants. d’aquesta manera, l’ajuntament 
d’altafulla es compromet a impulsar 
grups de conversa conduïts segons els 
objectius del projecte i la seva meto-
dologia. • 

  Breus

instal·len quatre pilones al carrer alcalde Pijuan 
per millorar-ne la seguretat

La regidoria de Via Pública de l’Ajun-
tament d’Altafulla, que encapçala 

l’edil Inma Morales, ha instal·lat quatre 
pilones al carrer Alcalde Pijuan amb la 
voluntat de millorar-ne la seguretat i així 
prevenir accidents de trànsit en aquest 
punt. I és que alguns conductors, prin-
cipalment aquells que circulaven en di-
recció a Baix a Mar, ocupaven el carril de 

sentit contrari per evitar els ressalts que 
hi ha instal·lats per reduir la velocitat del 
trànsit rodat, en aquest espai proper a 
la Piscina Municipal, d’entrada i sortida 
constant d’usuaris. Els nous elements, 
de mig metre d’alçada, estan distribuïts 
en dos punts concrets del vial, i impedei-
xen que els vehicles surtin del seu carril 
de circulació. •
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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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Quatre equips del ce altafulla lluiran el símbol feminista al pit

L’Ajuntament d’Altafulla i el Centre 
d’Esports Altafulla van presentar 
el passat 29 de juliol les samarre-

tes logotipades dels equips femenins del 
club de futbol amb el símbol del Movi-
ment Feminista. L’objectiu és fer visible 
la defensa i la promoció de la igualtat 
de drets i deures entre dones i homes i 
de qualsevol persona de qualsevol afini-
tat afectiva en aquest esport majoritàri-
ament representat pel sexe masculí. La 
iniciativa, sorgida des de l’entitat groc-i-
negre, expressa de forma clara i ferma la 
lluita per l’eradicació de qualsevol tipus 
de dominació o de discriminació social 
per raó de gènere.

L’acte de presentació va comptar 
amb el coalcalde d’Altafulla, Jordi Mo-
linera; el president del CE Altafulla, Fran-
cesc Julià; el regidor d’Esports, Àlex 
Cañas; la coordinadora del futbol femení 
al CE Altafulla, Cristina Magriñà, i una re-
presentació de jugadores del club. El co-

alcalde Jordi Molinera va manifestar que 
aquesta iniciativa segueix la línia d’actua-
cions de la regidoria de Polítiques de Gè-
nere, i va sentenciar: “El que hem de fer 
des de les institucions és donar suport 
a totes aquelles entitats que promouen 
iniciatives per fer visible la lluita femi-
nista”.

La coordinadora del futbol femení al 
CE Altafulla, Cristina Magriñà, va cele-
brar el suport del consistori en aquesta 
campanya i va indicar que amb aquest 
gest “es pretén donar veu a la dona 
en un esport majoritàriament dominat 
per l’home on qui més qui menys s’ha 
sentit discriminada pel sol fet de ser 
noia”. El regidor d’Esports, Àlex Cañas, 
va avançar que aquesta campanya “ha 
de ser l’inici de moltes més acci-
ons compartides amb més entitats del 
poble on sempre tindran el suport de 
l’Ajuntament. Això no va ni de colors ni 
llengües ni nacionalitats. Va de drets i 

igualtats”. Una seixantena de jugado-
res lluiran al pit el símbol del Moviment 
Feminista en les categories mini, ale-

vines, sènior i veteranes. L’objectiu és 
estendre-ho a tots els equips del club. 
/ Foto: A.J. •

El 18 de juny de l’any 2009, es presentava el cine-
club altafulla link i ho feia amb la projecció de la 

pel·lícula “La classe”. Els Cinemes Les Bruixes obrien 
les seves portes a un cicle que volia anar més enllà 
del circuit comercial i oferir propostes d’un marcat 
contingut social que fessin reflexionar la ciutadania. 
Una de les principals impulsores va ser la veïna Araceli 
rilova, a la qual s’hi van anar sumant altres apassio-
nats del cinema i un públic fidel que deu anys després 
encara frisa per veure quina serà la propera proposta 
cinematogràfica. 

Un dels actuals responsables, Jose Manuel ruiz, ha 
celebrat l’efemèride i s’ha mostrat “molt content d’ar-
ribar-hi, i del camí recorregut fins ara”. Una manera de 

commemorar aquests deu anys de trajectòria ha estat 
la renovació de la imatge del cineclub. El nou logo-
tip, obra d’Elena Val, representa una bobina, una fulla 
i un ull que simbolitzen tot allò que envolta l’esperit de 
l’entitat i d’aquelles persones que la fan possible.

Des d’aquell 18 de juny fins a dia d’avui, el Cineclub 
altafulla link ha projectat més de 120 pel·lícules. Un 
llistat que espera poder seguir ampliant durant molts 
anys en la mateixa línia que fins ara. Per aquest 2019, 
l’associació ha programat un ampli ventall d’activitats, 
una de les darreres, un concert de música de bandes 
sonores a l’entorn del castell, a càrrec de sergi planas, 
diego Montel, i Víctor cristo, i que va reunir prop de 
200 persones. / Foto: cineclub altafulla link. •  

  cineclub altafulla link, deu anys al capdavant del cinema social a altafulla

l’aQUarel·lista FerMí carré 
exPosa les seves PintUres al 
FÒrUM

El Fòrum d’altafulla, a la plaça de 
l’Església, 2, acull des del passat 1 
d’agost l’exposició “Un tomb per Tar-
ragona”, de l’aquarel·lista Fermí carré. 
La mostra es pot visitar fins el dia 12 
d’aquest mes, de dilluns a divendres, 
de 18:30 a 21:30h; i els dissabtes i 
diumenges, d’11:30 a 14:00h, i de de 
18:30 a 21:30h. El pintor de Vinaixa, 
molt vinculat a altafulla, va celebrar en 
aquest mateix espai l’any passat els 
20 anys d’exposar al Fòrum, i aquest 
any ho fa amb una temàtica centrada 
en els carrers de la ciutat de Tarrago-
na. En aquesta nova mostra, l’aqua-
rel·lista torna a pintar Tarragona, i ho 
fa pels quatre costats, amb els carrers 
i places de la part alta, els racons del 
port i del serrallo, la rambla Nova i 

el Balcó del Mediterrani, les festes 
de santa Tecla i sant Magí, les colles 
castelleres i el bestiari popular de la 
ciutat.

l’esPlai de la gent gran 
rePrendrà l’activitat el 25 
d’agost

l’Esplai de la Gent Gran d’altafulla 
reprendrà la seva activitat el pròxim 
25 d’agost després de tancar per va-
cances des del passat 27 de juliol. La 
primera activitat que organitzarà serà 
el dinar per la Festa Majora “la peti-
ta”, el 6 de setembre; i la segona, el 
12 de setembre, amb una excursió al 
Balneari de Vallfogona. les inscripci-
ons es poden fer a la secretaria de 
l’Esplai de la Gent Gran, al carrer de 
les Bruixes, número 8, a partir del 25 
d’agost. • 

  Breuscentenars de persones visiten l’exposició 
“la petjada de Martí royo a la via pública 

d’altafulla”

El Fòrum d’Altafulla va 
tancar les seves portes 

a l’exposició “La petjada de 
Martí Royo a la via pública 
d’Altafulla” el passat 18 
de juliol, després de tretze 
dies d’obertura al públic i 
on centenars de persones 
van gaudir d’una mostra 
que reunia catàlegs, car-
tells, reculls de premsa, 
audiovisuals, fotografies i 
obra de l’artista altafullenc, 
considerat un dels millors 
ceramistes de Catalunya i de l’Estat de finals del segle XX.

Aquesta exposició s’emmarca dintre del 70è aniversari del naixement de Martí 
Royo en què el Centre d’Estudis, amb el suport de l’Ajuntament, ha organitzat 
diferents activitats per recuperar i posar en valor la figura i obra de Martí Royo com 
ara l’edició d’un plànol de carrers del municipi on s’hi pot trobar la ubicació de la 
seva obra a la via pública, la creació d’un imant de l’escultura del Pilar de 8 que 
presideix la plaça del Pou, i la publicació del conte infantil “Martí i el fang”, que s’ha 
repartit entre la canalla escolaritzada a Altafulla. / Foto: M.P. •
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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
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02:58 03:00

04:58 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

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

mossos D’esQuADrA 112

bombers (tarragona) 085
977 22 00 80
977 54 70 80

AmbuLàNcIes (centraleta) 977 25 25 25

coNsuLtorI De sALut
mainada, 2A

977 65 60 07

urGèNcIes cAP torredembarra 977 64 38 01

AIGües D’ALtAfuLLA
(servei 24 hores) 

977 65 16 76
900 194 998

emerGèNcIes 112

fArmàcIA susANA DomINGo
Les escoles, 3 (poble)

977 65 04 97

fArmàcIA ALtAfuLLA mAr
Plaça dels Vents, 5

977 65 24 20

urGèNcIes DeNtALs cAsteLLANI 977 65 14 33

ofIcINA De turIsme
Plaça dels Vents, s/n 977 65 14 26

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)
De l’hostal, a la Violeta

977 65 20 60

cAsAL LA VIoLetA
carrer de l’hostal, 11

977 65 00 83

PuNt D’INformAcIó juVeNIL
era de l’esteve

977 65 24 68

ALberG juVeNIL ‘cAsA GrAN’
Placeta, 12

977 65 07 79
 

PIscINA muNIcIPAL 
Alcalde Pijuan, 4

977 65 21 10

cLub mArítIm 977 65 02 63

PArròQuIA s. mArtí 977 65 01 58

estAcIó De serVeI 977 65 22 54

tAxIs (j. GAbArró) 607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90

ALtAfuLLA ràDIo 977 65 29 23

AutocArs PeNeDès 977 66 08 21

INformAcIó reNfe 902 24 02 02

tANAtorI De torreDembArrA 900 50 67 12

L’hort De LA síNIA. 
PuNt D’INformAcIó DeL GAIà

655 48 61 15

jutGe De PAu 977 65 20 17

VeterINArIs (d’urgències) 977 65 29 08
627 56 39 39 
629 71 15 90

ProteccIó cIVIL 977 65 15 89
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 D’altaFulla
 c. Vinyet, 1. baixos - De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oFicina De correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

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

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

Centre de Salut

AteNcIó AL PúbLIc (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PeDIAtrIA I INfermerIA PeDIàtrIcA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. CARME riQuelMe     /     inF. MÍriaM VaDillo
INfermerIA tArDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
horArIs De coNsuLtes
 INF. MiQuel rius: De DL a DV (matins)
 Dra. estHer Mur: DL, Dm, Dj i DV (matins) 
    Dimecres a les tardes
 Dra. carolina roBaDo: Dilluns a les tardes 
   Dm, Dx, Dj i DV (matins)
urGèNcIes: cAP De torreDembArrA 977 64 38 01

  FARMÀCIES DE GUÀRDIA

A partir de les 20.30 h, consulteu les farmàcies de guàrdia
de torredembarra
A més: www.coft.org/guardies/ext/
cogul: 977640003 - c/ Antonio roig, 14
Arasa: 977642704 - c/ Verge montserrat, 4
miró: 977640735 - c/ Pere badia, 55
escudé: 977130735 - c/ filadors, 6-8
sant jordi: 977642750 - Av. sant jordi, 19-21
miramar: 977642022 – c/ oreneta, 2

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

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

xarxa d’observadors meteorològics (xom) estAcIó D’ALtAfuLLA / serVeI metereoLòGIc De cAtALuNYA / hort De LA síNIA (tamarit) Dades del mes de Juliol

temperatura màxima 33,3 °c dia 26 mitjana mensual temp. màx. 29,5 °c obserVADors: Joan ViVe S, lluíS BRullaS, JoRdi cuScó 
JoSe p  Muntade S i JoSe p  MaRia aule Stemperatura mínima 15,5 °c dia 28 mitjana mensual temp. mín. 19,5 °c

Pluja màxima 5 mm dia 27 total pluja recollida 9,4 mm www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html




