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Crear una escollera de
carbonato cálcico para
frenar la regresión en
la arena de la playa y
potenciar el turismo
subacuático
El proyecto que se presentará a la
subdelegación del gobierno de España y a la Generalitat de Catalunya
pretende crear un parque subacuático en forma de arrecife que minimice
la regresión de la arena en la playa de
Altafulla y evite la reposición continua
de arena transportada, que supone
un gasto reiterado y menos agresivo con el medio ambiente. A su vez,
serviría de atractivo para el turismo
subacuático. El proyecto contempla
crear unos arrecifes artificiales submarinos formado por varias estructuras montañosas que haga romper las
olas antes de llegar a la playa cuando
se produce un fuerte temporal.
Altafulla es la mejor localización, con
la posibilidad real, para construir y
gestionar un parque subacuático
destinado al deporte y práctica del
submarinismo, fotografía subacuática, educación y formación ambiental,
investigación y desarrollo en el marco
de la ingeniería marítima y biología
marina.
En las últimas décadas, el turismo destinado a la actividad
subacuática ha incrementado
en demanda y afición en toda
Europa. Una de las grandes
oportunidades que ha ofrecido
del sector del ocio y el turismo

es haber conseguido asumir, como
activo, todas aquellas actividades
deportivas que entorno a ellas genera
desplazamientos, consumos y actividades de ocio. Para construir este
arrecife compuesto de carbonato

cálcico se debe tener en cuenta que
la roca a utilizar debe ser estable en
condiciones submarinas y respetuosa
con el medio que la rodea. Las condiciones actuales del Mar Mediterráneo
hacen que, debido al nivel de salini-

dad del agua así como su temperatura, una roca de origen marino y de
composición básica sea la más adecuada para este proyecto.
El objetivo es transformar la artificialidad inerte de la escollera de
carbonato cálcico en arrecifes marinos con capacidad de
proteger, producir y permitir
coexistencia de la biodiversidad local, creando un biotopo
marino que a la vez pueda interaccionar con el resto del litoral
del entorno.

El pressupost aproximat és de 2,1 milions d’euros i necessita
per poder-se executar del suport econòmic i tècnic dels
Governs d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya
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Altafulla sol·licita al Gobierno una
subvenció per a rehabilitar l’edifici
més antic de la població
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L’ajut que es demana (i que també ho volen desenes de poblacions del conjunt
d’Espanya) correspon a l’anomenat 1,5% cultural que periòdicament concedeix el
Ministeri de Foment. El total de l’obra està pressupostat en 1.987.516,81 euros
L’ edifici de l’Hospital conegut com l’Hospital dels Peregrins,
es troba a la zona de la “Vila Closa” d’Altafulla (declarada Bé
d’Interès Nacional). És l’antic nucli medieval emmurall del
municipi i la seva primera referencia històrica està datada
en la segona meitat del segle XI.
La construcció és de l’entorn del 1580 al 1620. El nom
d’hospital no ve de la seva utilització, sinó del seu ús que
es feia en aquella època. La casa servia de lloc d’acollida
per als peregrins. Allí podien fer un repòs confortable i a la
vegada una correcta assistència sanitària.
La casa era propietat de Martí i Franquès, després va
ser propietat de camperols que van utilitzar l’edifici com
a magatzem i fins arribar a l’actualitat que va ser adquirit
per l’ajuntament d’Altafulla amb la intenció de recuperar
l’immoble i per transformar-lo en un equipament municipal. .
L’edifici va ser declarat BCIL (Bé d’Interès Local) l’any 2004
i forma part del catàleg arquitectònic del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal d’Altafulla.
El projecte de rehabilitació de l’edific de l’Hospital d’Altafulla,
pretén transformar aquest immoble en un equipament
destinat a diferents usos culturals i administratius. La
gran superfície de l’edifici, així com la important inversió
econòmica que necessita la seva rehabilitació integral, fan
necessari utilitzar el futur equipament de manera polivalent
per aprofitar el seu gran volum de manera òptima per a un
municipi com Altafulla de poc més de 5000 habitants.
La reforma de l’ Hospital compleix amb un triple objectiu.

•

L’Ajuntament
celebra
el
dia de GLTB (Gai,Lesbià,
Transsexual
i
Bisexual)
hissant la bandera en un
dels llocs més visibles del
municipi. La defensa dels
drets dels col·lectius més
discriminats és una senyal
d’identitat de la nostra
formació.

•

La remodelació de la plaça
Major en el “Poblado” es
fa amb la participació dels
veïns i veïnes que van assistir
a la reunió mantinguda amb
les regidores de participació
i urbanisme i l’arquitecte que
farà el projecte.

•

Aquest 2018 s’ha caracteritzat
per la sortida de les dones al
carrer per reivindicar drets
i lluitar conra la violència
masclista. La regidoria de
gènere ha finançat més
de 20 tallers adreçats als
i a les alumnes de les dues
escoles, l’IES, l’escola de
famílies i altres col·lectius
per així poder tallar des dels
primers anys d’escola els
comportament
inadequats
i aprendre a viure i educar
sense discriminacions.

- Recuperar arquitectònicament un edifici històric qualificat
com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) pel catàleg de
patrimoni històric de la Vila Closa d’Altafulla,, centre
històric d’alta importància patrimonial amb un alt nivell de
manteniment i conservació que ha permès que pogués
ser declarada com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional)
rehabilitant el propi edifici i millorant el conjunt històric del
nucli antic.
- Creació d’un nou equipament cultural en una situació
estratègica del municipi, equipament polivalent que •
destinarà espais per diferents activitats divulgatives i
culturals que actualment no es poden realitzar o es realitzen
en espais no adequats, enriquint el coneixement general
i del propi municipi, tant per la gent que hi viu com pels
visitants.
- Finalment amb la recuperació de l’edifici i la reconversió
d’aquest en equipament cultural s’aconsegueix un tercer
objectiu, la promoció del municipi des d’un punt de vista
turístic i d’atracció de visitants. Altafulla es conegut com •
un municipi turístic amb un alt nivell de visitants, i un
dels motius és la visita del seu centre històric. D’aquesta
manera, amb la recuperació de l’edifici es contribueix a
l’enriquiment de la Vila Closa, a la vegada que es crea un
nou punt d’atracció amb la sala d’exposicions i el centre
d’interpretació de la Vila Closa. Es contribueix a la promoció
del poble d’Altafulla i a l’augment de visitants, la qual cosa
implica en un augment de l’economia del poble.

Tal i com es va decidir en un
procés de participació l’any
2017, aquest estiu es fan les
obres dels vestuaris del camp
de futbol, unes instal·lacions
on s’haurà millorat molt la
higiene, la seguretat i també
l’estètica.
El projecte d’enllumenat de la
zona de Santa Marta ha estat
aprovat en el darrer ple. Una
llarga reivindicació dels veïns
i veïnes que veuran satisfeta
abans que acabi l’any i que
s’afegirà a altres millores per
fer al barri, com per exemple
l’asfaltat de carrers.

El 100% bonificat a l’AP7 ja està en l’agenda del Consell de Ministres
En cosa de setmanes, la solució pactada entre els alcaldes de les poblacions
de la N-340, les conselleries d’Interior i de Territori de la Generalitat i el
ministeri de Foment, es previst que entri al Consell de Ministres (possiblement
al setembre) i que posteriorment s’aprovi al Congrés. Un cop es publiqui
conjuntament al BOE i al DOGC es farà efectiva la mesura. Mentrestant,
Trànsit de la Generalitat, ja ha pres les mesures per guanyar fluïdesa a
l’entrada de vehicles en la rotonda de Torredembarra, la qual cosa ha estat
considerada precipitada per l’alcalde d’Altafulla, que per perjudicar el menys
possible als veïns de Brises del Mar, el més lògic hagués estat implementar
la mesura una setmana o dues abans de posar-se en marxa l’obligatorietat
del pas dels camions per l’AP7

Durant aquest mes d’agost començarà la instal·lació del mobiliari i dels llibres.
Així mateix l’arxiu municipal també podrà iniciar el seu trasllat cap a les
noves instal·lacions del carrer de la Cabana i el Vinyet

