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“L’Ajuntament d’Altafulla reclama en una declaració institucional un referèndum
sobre la república i referma el seu compromís amb la consulta del 9-N”
Acte de suport a l’Ajuntament d’Altafulla davant del requeriment de la delegació del Govern central a
Tarragona perquè compleixi la llei de banderes. La plaça del Pou d’Altafulla es va omplir de persones el diumenge 15 de juny en

un acte convocat per l’Assemblea Nacional de Catalunya per donar suport al govern, encapçalat per l’alcalde Fèlix Alonso d’Alternativa Altafulla,
després que l’executiu hagi rebut un requeriment de la delegació del govern central a Tarragona perquè el consistori compleixi la llei de banderes
i pengi l’espanyola al balcó.

Altafulla demana unificar els itineraris senyalitzats
al Baix Gaià per la xarxa de camins de color groc

CARA

formulats o, pel contrari, quins no han
tingut èxit.
Des de la regidoria de Turisme
de l’Ajuntament d’Altafulla, es
considera que “tornar a invertir
recursos públics en senyalització
sense contrastar la seva utilitat”. En
aquesta línia, creu que “el model de
xarxa de camins permet la senyalització
d’itineraris específics i a un cost
molt inferior al del model proposat a
l’estudi”.
Per exemple, la simple col·locació
de xapes identificatives en els pals
senyalitzadors de camins permet el
marcatge d’itineraris sense haver de
reproduir-los en costoses banderoles.
L’Ajuntament demana també l’adopció
de les marques grogues com a
senyalització horitzontal o de seguretat.

L’ajuntament ha encarregat com cada estiu una neteja
a fons dels contenidors. Per contra, hi ha actituds
incíviques que perjudiquen a tothom i, en especial, als
que es guanyen la vida amb el turisme. Incomprensible!

CREU

per tren...
proves. Pro
Emissió en

L’Ajuntament d’Altafulla ha demanat
formalment al Consell Comarcal del
Tarragonès la substitució dels itineraris
senyalitzats al Baix Gaià per la xarxa de
camins desenvolupada als municipis
de Tarragona i Altafulla, i parcialment
al Catllar i a la Riera de Gaià, perquè
considera que són el mateix, i que el
model de xarxa de camins ha resultat
un èxit, tant pel que fa als usos turístics
com als ciutadans.
Aquesta petició neix arran d’un estudi
que ha realitzat recentment l’ens
comarcal on fa una diagnosi exhaustiva
de l’estat de la senyalització dels itineraris
marcats al Baix Gaià, però en cap
moment, analitza la idoneïtat d’aquests
itineraris des d’un punt de vista turístic i
social en vista a l’experiència d’aquests
anys. No se sap quins han estat ben

Piscina municipal i Marquès de Tamarit:
La gespa guanya terreny de joc
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Poc a poc, la gespa va guanyant terreny en una Altafulla més
verda i més maca. Això que hi ha alguns que han fet tot el
possible per boicotejar la gespa a Marquès de Tamarit però
finalment, ha crescut.

La Platja d’Altafulla ja disposa
de 10 boies ecològiques

Altafulla, un altre cop, al
100% d’ocupació turística
Si fa uns dies donàvem la noticia que l’ocupació
hotelera pel cap de setmana de la triatló penjava el cartell de complet i omplia els hotels i càmpings de les rodalies, ara ja
podem anunciar que el cap
de setmana de la revetlla i
el següent (nit de bruixes)
Altafulla tornarà a estarà al
màxim de la seva capacitat.
El fet de coincidir el campionat de Catalunya de vela, organitzat pel club marítim, i la
nit de bruixes, ha completat
un cercle virtuós que omplirà els hotels, càmpings,
restaurants i carrers de la vila.
Tot un èxit que anuncia una temporada d’estiu que
pot superar les xifres de l’any passat ja de per si
espectaculars. La promoció de la nostra població
a nivell mediàtic, el lideratge polític, juntament

amb les nombroses activitats culturals, esportives i turístiques fan que Altafulla es situï en un
lloc privilegiat a l’hora d’escollir on anar a passar
uns dies de vacances. L’èxit
del model familiar que a
Catalunya representa un
60% del total dels
turistes és una garantia per a pobles
privilegiats com el
nostre que, a més,
ofereix alternatives
al sol i platja on el
senderisme està agafant una volada impensable abans de la senyalització dels
25 kms de camins. Tot suma perquè a dia
d’avui trobar un apartament turístic per
llogar els mesos de juliol i agost sigui quasi una feina impossible, felicitats!

Tradicionalment, l’abalisament marítim de
les platges (delimitació de la zona reservada
al bany) s’ha fet amb un sistema de boies
de plàstic que suren al mar i que estan subjectes al fons marí per dos morts (blocs de
ciment d’uns 90 quilos de pes). Són boies
temporals, que es posen i es treuen cada
temporada. Davant el progressiu deteriorament del fons marí de la costa catalana,
i amb el suport de Repsol –què n’és el patrocinador-, l’expert en aquariofília marina i
pioner en el cultiu de roca viva, Miquel Rota,
ha desenvolupat unes innovadores boies
ecològiques, úniques al món. Es tracta de
biòtops artificials que, pel seu disseny i materials, atrauen la flora i la fauna marines tot
formant un escull. A diferència de les boies
convencionals, els biòtops artificials s’instal·
len de forma permanent al fons del mar, i incorporen un sistema de boia intermèdia que
no malmet el fons marí.

Finalistes a la Petxina Oberta de la Informació
L’Ajuntament d’Altafulla ha estat la única administració pública que aquest any ha estat finalista a la
Petxina Oberta de la Informació que atorga
la junta de Tarragona del Col·legi de Periodistes. Finalment, l’Associació provincial de paràlisi cerebral
de Tarragona
El Col·legi de Periodistes reconeix la
“La
Muntafont informativa que
nyeta” va ser
ha atès amb rigor,
la guardonada
diligència i efectiviamb la Pettat els requeriments
xina Oberdels professionals
ta, a la qual
de la informació
també estava
nominat l’Ajuntament d’Altafulla. Un
reconeixement a la transparència i facilitat de donar
informació per part de l’ajuntament. Per la seva banda,

La Petxina Tancada va ser per Javier Ruiz, jutgedegà dels Jutjats de Reus, que tramita el cas
Innova i que va superar en nombre de vots als
altres candidats: el cap del gabinet d’alcaldia de
l’Ajuntament de Tarragona, Gustavo Cuadrado, i
els Mossos d’Esquadra.
Premi Gabinet de Comunicació del Col·legi de Periodistes
No és la primera vegada que l’alcalde d’Altafulla, Fèlix
Alonso, és reconegut per facilitar la feina als mitjans de
comunicació. L’octubre del 2010, quan ocupava el càrrec
de director general de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, va recollir el Premi Gabinet
de Comunicació que el Col·legi de Periodistes
va atorgar al programa pedagògic “El nostre
Govern i tu”. La iniciativa, impulsada per
la Direcció General de Relacions Institucionals, pretenia apropar les institucions polítiques a l’alumnat de segon cicle de primària

