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Feina feta,
lideratge
i bon govern
Al llarg de 4 anys són moltes les coses fetes pel govern que lidera Alternativa Altafulla. Amb la prioritat
d’atenció a les persones, la cohesió i el territori destaquem com feina feta per aquest govern:
•

•

Creació del nou eix per a vianants i ciclistes a Marquès
de Tamarit amb l’entrada en funcionament de la tercera
fase fins la Urbanització Robert, embellint les entrades del
poble i les rotondes. Pacificació del trànsit i reconeixement
per part del RACC de millor travessera de Catalunya. Peatonalització de Sant Antoni Abad. Millores pujada a l’ermita, carrer Alcalde Pijuan, carrer i pallissa de la Fassina,
passatge interior cap a la Portalada, voreres Comunidor i
Oliverot. Millores d’aparcaments, circulació, senyalització,
pavimentació i en mobiliari urbà (bancs, papereres, il·luminació). Noves parades de bus i arribada del de Tarragona.
Solució del problema urbanístic de les Bruixes, restablint la
legalitat sense cap cost pel municipi i creant un nou passeig a Via Roviano.  
Aconseguir que tots els trens regionals parin a Altafulla, implementar panells i megafonia i arranjar pàrking de Renfe.  

•

Aconseguir la seu dels Jocs del Mediterrani 2017. Triatló a nivell
estatal. Arranjar la piscina. Legalitzar poliesportiu amb millores
com la sala de fitness i connexió amb l’Escola del Roquissar.  

•

Revisió del cadastre. Pressupostos participatius, sanejament de les finances, reducció de l’endeutament del 24% al
5%, congelació d’impostos, creació d’audiències públiques
i consultes per invertir el sobrant de l’IBI.  

•

Parcs de la Caputxeta, del Patufet, Skate i de BTT. Tirolina
al Roquissar. Remodelació del parc infantil de la Portalada.
Parc de Nadal. Orientació i vela escolar. Manteniment continu a les escoles.

•

Batxillerat a l’institut. Reconeixement per la nostra tasca
oberta als mitjans de comunicació.

•

Creació ordenança de civisme. Nous plans de protecció civil
(incendis, inundacions i contaminació marina) Increment de
la recollida de residus i campanyes de reciclatge. Instal·lació
de biòtops. Via verda del Gaià. Protecció de la platja de la
Roca del Gaià amb ús només per a vianants. Camí de ronda.  

•

Incorporació al Festival BarnaSants. Renovació Nit de les
Bruixes. Marxa dels Castells. Senyalització de camins. Festival Tàrraco Viva.

•

Incorporació d’Altafulla al consorci de televisió TAC-12.
Creació de facebook i twitter municipal, millora de la web,
implantació de wifi gratuït, tòtems informatius i “app turistica
per a mòbils”.
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i estabilitat municipal, lideratge en el Camp de Tarragona i
atenció a l’acció social.

lideratge

coherència
Fèlix Alonso per Altafullai

seny

El model  Altafulla
La millor carta de presentació és el que hem fet en quatre
anys. Molts sovint diuen, diuen, diuen. Nosaltres som els que
fem, fem, fem.
Un pressupost de 7,8 de milions d’euros és una xifra elevada i
que, per tenir el que tenim, s’ha de mantenir. Una part important
d’aquest pressupost se’n va cap a despeses fixes de les quals,
en els propers anys, algunes pujaran (valoració de llocs de feina, nou conveni, reordenació de l’administració per adequar a
les necessitats del segle XXI...), d’altres s’equilibraran i altres
baixaran (despesa energètica, racionalització de la despesa i
IVA cultural).
Nosaltres som el primer poble lliure de desnonaments d’Espanya, els del seguiment personalitzat a aquelles persones que
ho necessiten, ja sigui per motius econòmics, envelliment i/o solitud. Som els de la pobresa 0 davant d’aquells/es que la seva
solució és l’almoina.
La política de manteniment i noves infraestructures no s’ha
d’aturar. És la millor recepta davant d’un país que encara està
en crisi i exemplifica clarament com es redistribueixen de forma
equilibrada, solidària i visible els diners de tothom. Coses tangibles que, a més, serveixen per millorar la qualitat del nostre
poble i reforçar el seu atractiu turístic.

7. Contínua millora dels nostres carrers i voreres.

8. Substitució contínua d’il·luminàries per reduir consums.
9. Aportació de sorra a la platja d’una forma natural des del
Port de  Torredembarra fins al nostre litoral per a una reposició natural.
10. Moviment de sorra si és necessari.

4. Voreres del Passeig dels Munts, Brises i altres llocs de la
població.
Previstes pendents de pressupost:
1. Adequació de la Violeta.

2. Nou espai municipal i de l’administració a l’antic hospital.

6. Substitució de fanals.

13. Expropiació acordada per la compra de l’antic hospital
(edifici més antic d’Altafulla on Martí Franquès feia els seus
experiments) i arranjament de la teulada perquè l’edifici no
continuï deteriorant-se.
14. Pacificació vial de sortida de Brises.
15. Millora de voreres a Brises.

20. Alarma mitjançant WhatsApp per als comerços, Brises, els
Munts i la gent gran.

1. Millora dels vestuaris de la piscina municipal (juny 2015)

21. Adequació de noves zones d’aparcament.

2. Camp municipal de gespa artificial (agost 2015)

22. Auditoria a l’empresa mixta d’aigües (juny/setembre 2015)

6. Minimització de les inundacions del Barri Marítim al final de
la Via Augusta perquè els aiguats no impedeixin el pas als
vianants (2016)

3. Millora i substitució progressiva de les illes de contenidors
per obtenir més capacitat i control.

12. Convertir la Via Augusta en un nou bulevard (a l’estil de Marquès de Tamarit). Primera actuació: tram pont de Mar fins al
camí del Prat per dinamitzar un nou eix comercial i turístic
(finals del 2016)

Inversions ja aprovades:

5. Arranjament de la teulada de 2 mòduls de l’antic càmping
dels alemanys per fer aules de natura i d’altres activitats.

2. Nou concurs de recollida de brossa amb el Consell Comarcal (2016)

3. Presentació del projecte del Pla Especial de la Vila Closa a
la ciutadania i la seva posterior posada en marxa.

16. Pacte amb Tarragona per aconseguir que un bus nou (el 12)
faci el seu recorregut fins a l’estació (carrer Vinyet)

4. Pallissa del carrer Vinyet (finals del 2015)

1. Parc Infantil a la plaça Martí Royo.

11. Nous biòtops marins per ajudar a la reproducció de l’ecosistema marítim i per tal que els més petits/es i els/les grans
gaudeixin d’una immersió fàcil i a prop de la platja (juny
2015)

És cert que tot el que tenim ja projectat, sense l’ajuda d’altres
administracions, no es podrà fer. Per si de cas, nosaltres ja ens
hem avançat i ja tenim a punt moltes de les inversions previstes
perquè com diu el Fèlix “l’important són les idees per quan es
puguin disposar dels diners. Diners sense idees només serveixen per malbaratar”.

3. Semi peatonalització del carrer Martí d’Ardenya (gener/febrer 2016)

Previstes però encara per signar:

17. Campionat d’Espanya de Triatló (29/30 d’agost)
18. Campionat d’Espanya de Scrabble (2016)
19. Noves Borses de treball i noves convocatòries (juny 2015)

23. Pla financer amb la companya mixta d’aigües per anar reduint deute i en el futur re municipalitzar-la.
24. Actuació en els locals municipals i en especial en les escoles per l’eficiència energètica (segons auditoria ja feta).
25. Rotonda dels Munts (pendents de Torredembarra)
26. Teatre clàssic estable d’estiu a la Vil·la romana dels Munts
(juliol 2015 primera escenificació)

4. Continuació del Pla Especial del Barri Marítim.

5. Nou vial d’accés a Brises des de la rotonda de l’autopista.
7. Nou pas soterrat sota la via, a prop de l’actual rotonda del
càmping però no enmig de la Rasa, perquè puguin passar
bombers i autocars (falta concretar amb ADIF)
8. Basses de laminació compatibles amb activitats per al lleure a la zona del puntet per a contenir les grans avingudes
d’aigua.
9. Finalització del camí de ronda.

10. Recuperar l’estat originari de la plana del Gaià amb una
zona d’alt valor ecològic i com a reclam de turisme sostenible (acord amb Tarragona i pendent de finançament europeu)
11. Projecte de piscina coberta.

12. Connexió amb la variant (amb ajuda del Ministeri de Foment)
13. Senyalització noves rutes turístiques i culturals.
14. Espai per a la pràctica de l’atletisme.
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