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#ORGULLdALTAFULLA

L’èxit és compartit. És de tothom

Hem passat 8 anys al capdavant de l’ajuntament d’Altafulla, treballant
braç a braç per fer més gran el poble. Un poble fort i unit que ha fet
front a les dificultats, que no han estat poques. Pensaments diferents,
fins i tot contradictoris, ens han fet ser millors i així hem treballat perquè
ningú se sentís estrany a casa seva.
Les eleccions són el moment de fer balanç i optar pel que consideres millor per a tu, els teus i l’esdevenir de la ciutadania de la teva vila.
Alternativa Altafulla ha donat el millor del seu esforç i compromís per
posar Altafulla com a exemple del que mereixíem ser. D’altres s’han tancat en el seu campanar amb les seves seguretats. Nosaltres, en canvi,
ens hem obert al món treballant per donar a conèixer Altafulla, en temps
de crisi, quan tothom es refugiava sota les tisores de les retallades. Nosaltres, sí, invertíem en promoció, en inversions i en autoestima. Hem
estat el primer poble sense desnonaments. Els nostres habitatges protegits i els socials, promocions iniciades abans de la crisi, s’han omplert de
famílies d’Altafulla, però també vingudes d’altres llocs del Baix Gaià per
falta de demanda a la nostre vila.
Tenim els millors serveis del Tarragonès i molt possiblement de Catalunya. Estem al capdavant del rànquing de poblacions amb més serveis
públics d’Espanya i, el que és més important, treballem constantment

per dotar de millor qualitat de vida a la ciutadania, sense exclusions.
Invertim en millors infraestructures, en polítiques de gènere, en educació, en esport, en recuperació del medi ambient i marítim, en parcs, en
turisme, en promoció, en serveis socials, en solidaritat, en serveis a la
ciutadania, en la gent gran, en cultura, en festes, en el poble amable que
volem ser. Alhora hem estat capaços de reduir el deute al 0%.
Possiblement, Altafulla és el poble de 5.000 habitants amb més activitats del món. Això no ha estat només mèrit nostre, la majoria d’esdeveniments ja es feien i en alguns casos simplement els hem ajudat
a créixer. Segur que hi ha gent que pensa que hem fet poc, d’altres
massa, però el que podem dir amb orgull és que ho hem fet amb honestedat i bones intencions.
Amb aquesta revista podreu fullejar un petit mostrari de què es fa,
sabent que falten moltíssimes coses tan importants o més de les que
apareixen, per això demanem disculpes d’antuvi als que es poden sentir molestos per no aparèixer o als que se senten molestos per aparèixer. D’això va la democràcia i la llibertat d’opinió que és el que mai hem
de perdre. Aquesta revista vol ser un homenatge als que fan poble, al
teixit associatiu i, sobretot, a tu que estimes tant o més que nosaltres el
teu poble. #ORGULLdALTAFULLA.

Voluntaris i Jocs Mediterranis. Esclat d’alegria. Un projecte que va situar a Altafulla al nivell més alt. La millor nota de Tarragona 2018
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Parc de Nadal. La mainada d’Altafulla tres dies donant salts d’alegria

Cavalcada. Melcior, Gaspar i Baltasar. Els colors
d’una nit màgica

Marxa dels Castells. El patrimoni del Baix Gaià,
de castell en castell

Primer bany de l’any. Germanor i bons desitjos per començar l’any amb esperança. Mullar-se per un poble amb sabor mediterrani

Febrer

Carnaval, Carnaval. Disbauxa, ‘carrosses’ i jovent. El rei carnestoltes governa amb mà de ferro i, per sobre de tot, amb diversió

‘A cabalgar amb el Barnasants’. Paco Ibañez, Maria del Mar Bonet, Pedro
Guerra, Pí de la Serra, Marina Rosell, Dani Flaco, Pau Alabajos... Altafulla,
capital de la cançó d’autor

Altafull núm. 175

#ORGULLdaltafulla

3

Març

8 de març. Les dones lluitant per ocupar el lloc que les
correspon. Altafulla amb ulls de dona

Bike Trial. La seu més espectacular amb els millors pilots del món

Tapes bruixes. La Xoixeta ens porta el millor recorregut per descobrir tapes
plenes de sensacions

Festa de l’Olla. El bon gust de menjar en companyia

Dia de l’arbre. Excursió en bici i plantar arbres en la vila florida

Abril

Pleamar Vintage Market. La modernitat i lo retro,
una combinació que es fusiona al costat del mar

Camí de la Creu. Espiritualitat i representació popular de la tradició religiosa dirigida amb passió per
la Joana Badia

Sant Jordi. Llibres i roses ocupen el carrer
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Cursa 1r de maig. Una marea de gent fent esport
i salut

Tarraco Viva. Gladiadors i romans, un llegat que
ens recorda que som Patrimoni de l’Humanitat

Scrabble. Enriquint l’idioma jugant des de petits

Juny

Vela escolar. Viure el poble de cara al mar, aprenent a navegar

Gegants i nans. Els més petits gaudeixen i fan volar la imaginació

Sant Joan. El foc que crema les coses velles i encén espurnes de somnis

Nit de Bruixes. Esoterisme, màgia i llegenda. Les bruixes, una poció de saber popular

Podi d’èxit. Honor i orgull d’una revetlla de Sant Joan per a la història d’Altafulla
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Juliol

Altacústic. Les noves tendències musicals ressonen a la vila closa

Escena Altafulla. Les arts escèniques s’expressen en una Altafulla que és
sinònim de cultura de qualitat

Diada Castellera de les Cultures. Pit i amunt

Agost

Fira d’Artesans. La tradició dels oficis exposats en unes nits d’estiu que són
cita obligada

Havaneres. ‘Quan el Català sortia a la mar els nois
d’Altafulla solien cantar...’

Festival Internacional de Música. La plaça de l’Església es converteix en el
millor auditori a l’aire lliure

Nit de Poemes. Una sonoritat profunda per acabar
l’estiu tot recordant que les tecles inicials ressonen
a Fonxo

Bàsquet de promoció. El poliesportiu, amb equips
de 3x3 que es multipliquen cada any
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Setembre

Festa de les Cultures. Plats que apropen cultures a
aquells que són benvinguts a una vila oberta al món

Cercavila. Bastoners, Gegants i Nans són el sabor imprescindible d’una Altafulla que balla al ritme Setmana de la mobilitat. El més ràpid no sempre és el
de la tradició popular
més contaminant

Cinema a la fresca. Les pel·lícules surten al carrer per gaudir d’un estiu en
família

Sant Antoni. Amb la ‘Petita’ gaudim d’activitats que fan poble

Octubre

Jornades Gastronòmiques. De la Garrofa surt el millor dels nostres xefs que
mariden tradició i bon gust

Altafujazz. Una cava de prestigi que ens posa en primer pla de la cultura
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Novembre

Sant Martí. El pilar d’un poble que fa seva la Festa Major

Diables. Foc, fum i versots per cremar la nit i el que calgui

Cros d’El Roquissar. Nois i noies s’inicien en el més antic dels esports, l’atletisme

Rua dels Fanalets. Llum per il·luminar la nit. Esperant l’arribada de Sant Martí
i la seva capa protectora

Desembre

Tió. Cops de bastó. Avellanes i torrons. Pica ben fort!

Fira de Nadal. Nadales amb el cor d’on neixen els Nous Rebrots

Fèlix, l’alcalde de tothom
El sotasignat i el seu grup municipal ens comprometem a continuar treballant per fer
d’Altafulla un referent nacional i que la seva ciutadania se senti orgullosa de viure, treballar o estiuejar al seu poble de naixement o d’acollida.
Ens comprometem a millorar la vida de la ciutadania sense distincions,
pensant, especialment, en la gent gran i la infantesa, com hem fet durant
aquests vuit anys al capdavant del Govern.
Ens comprometem a què tothom senti el poble com a seu i que es
reafirmi en els valors socials i ecològics que posen en primer pla la defensa de l’ésser humà i del planeta. Continuarem treballant per construir una Altafulla amable, feminista i verda.
Ens comprometem a buscar l’estabilitat política necessària per
continuar fent de la gestió municipal el motor de l’economia del poble, amb inversions sostenibles i dient a
la gent sempre la veritat dels fets, encara que no
agradi, i a seguir fent del consistori un lloc amigable i no d’amics.
Ens comprometem a què les decisions es prendran a la plaça del Pou i no a Barcelona, ni a
Madrid, ni a Waterloo; que el balcó de l’Ajuntament sigui un lloc on tothom se senti acollit i
no una barricada.
Ens comprometem a fer d’Altafulla la vila
on tothom desitgi viure i cuidar de les seves
criatures, i on la gent gran participi activament, amb els seus consells, tot ensenyant-nos a estimar-la i a fer-nos feliços.

alternativaaltafulla
l’esquerra municipalista - www.alt.cat
Fèlix Alonso,
candidat per Altafulla
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