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Altafulla serà la seu del Campionat
d’Espanya Olímpic de Triatló 2015
Altafulla serà l’encarregada
d’acollir
el
Campionat
d’Espanya de Triatló distància Olímpica durant la primera quinzena del mes de setembre del 2015. Recordem
que Altafulla ha organitzat
amb èxit les dues últimes edicions del Campionat d’Esapanya de Triatló Sprint
i segueix amb la seva progressió organitzativa, amb l’objectiu d’oferir el millor
escenari possible de cara als Jocs del Mediterrani Tarragona 2017.

La distància Olímpica és 1,5km de
natació -40km de ciclisme- i 10 km de
cursa a peu. La competició inclourà
quatre proves diferents: Èlit, sub-23,
grups d’edat i Paralímpic en categories masculina i femenina.
Segons ha reconegut la Federació
Espanyola de Triatló a l’hora de determinar la seu la Federació ha tingut en
compte l’experiència del petit municipi en l’organització d’esdeveniments similars i, per tant, esperar repetir-ne l’èxit.

Aquesta esdevindrà la prova de més nivell que hagi
estat seu el municipi, on participaran els millors
triatletes com Javier Gómez Noya

Palmarés de Javier Gómez Noya

- 3 VECES CAMPEÓN DEL MUNDO DE TRIATLON (2008, 2010 y 2013)
- MEDALLA DE PLATA JUEGOS OLIMPICOS LONDRES (2012)
- 3 VECES CAMPEÓN DE EUROPA DE TRIATLÓN (2007, 2009 y 2012)
- GANADOR DE 7 SERIES MUNDIALES ITU INCLUYENDO DOS FINALES
- GANADOR DE 14 COPAS DEL MUNDO ITU
- 2 VECES GANADOR DEL MUNDIAL IRONMAN 5150 HY VEE- DES MOINES (2012,2013)
- CAMPEÓN DEL MUNDO X-TERRA (2012)
- CAMPEÓN DE EUROPA DE MEDIA DISTANCIA (2013)
- 7 AÑOS CONSECUTIVOS ALCANZANDO EL PODIUM DEL MUNDIAL DE TRIATLON
- GANADOR DE 4 PRUEBAS DEL CIRCUITO AMERICANO LIFETIME SERIES
- GANADOR DEL ESCAPE OF ALCATRAZ TRIATHLON (2013)

L’any passat Nibali
(guanyador del Tour 2014)
va ser a Altafulla
Va ser a l’etapa amb final a Tarragona, que
va guanyar el belga Philippe Gilbert, quan
l’equip Astana amb el líder de la prova
(va acabar segòn) va escollir Altafulla per
dormir. A la foto Vicenzo Nibali amb uns
aficionat a la porta de l’Hotel Gran Claustre
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Altafulla i La Sínia afavoreixen la biodiversitat del Gaià
L’Associació Mediambiental La Sínia continua la seva activitat els mesos d’estiu i ha programat petites
accions al voltant de la bassa temporal del riu Gaià, al camí de Ferran. Els responsables de l’entitat van
anar amb els nois i noies del camp de treball per tallar alguna canya del costat, plantar algunes espècies
d’aigua, col•locar pedres que defineixin el perímetre de la bassa i, per acabar, van alliberar granotes.
Aquesta bassa temporal és el toll d’aigua que pràcticament hi ha tot l’any al camí de Ferran amb el punt
on creua el riu Gaià. Des de la regidoria de Medi Ambient es va decidir trobar una solució a aquest problema, que finalment ha esdevingut amb l’arranjament del camí de pas perquè no s’hagi de passar pel mig
del bassal. En aquest sentit, s’ha suavitzant el pendent del talús per on començaven a passar de manera
perillosa els cotxes per tal d’estalviar-se l’aigua. A més, s’han posat unes pedres grans a ambdós costats
del riu per impedir que els cotxes puguin accedir a la llera del Gaià per tirar runes i deixalles, com es feia
temps enrere. Finalment, es duu a terme aquesta petita intervenció de millora de la bassa per afavorir la
biodiversitat de la zona.

“Altafulla és un
exemple de bon
govern que contrasta
amb les polítiques de
Torredembarra”
Així ho va constatar el 22 de juliol el president del grup
parlamentari d’ICV-EUiA, Joan Herrera, que va visitar la la poblacció del Baix Gaià que té com a alcalde
Fèlix Alonso, d’Alternativa Altafulla. Alonso i Herrera
van participar en un acte en què el president nacional
de la coalició roja i verda va presentar el seu darrer
llibre, ‘Quanta desigualtat pot suportar la democràcia?’.recull de reflexions a l’entorn de la democràcia
en temps de desigualtats com l’actual. Avui en dia “les

desigualtats s’incrementen més, i les receptes que
ens plantegen són precisament crear més desigualtats i menys democràcia”, va lamentar el president
d’ICV-EUiA. Enfront d’això, Herrera va presentar el
seu escrit com “un manual on plantejo algunes idees
per construir una alternativa”. “Avui estem en un escenari on cal plantar cara”, va definir Herrera, tot indicant
que cal bastir “trinxeres” on resistir en defensa d’allò
públic, però alhora “cal construir un pol, un front, un
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Fèlix Alonso, un dels 6 alcaldes,
l’únic de Tarragona, que parla en nom
del món municipal pel dret a decidir

Tot apunt per ampliar
els aparcaments públics
al Barri Marítim
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L’impacte del Consell de
Participació a Altafulla
El Consell de Participació i les comissions que
l’integren són eines, juntament amb altres, que
Alternativa Altafulla fomenta per a que la ciutadania faci sentir la seva veu i pugui influir en la
tasca municipal. Tot i la seva presència en els
mitjans locals, per les freqüents informacions i
noticies que origina al poble, encara és poc o
mal conegut, i una de les explicacions que més
s’escolten és que no serveix per a res. Sens
dubte, les demandes són moltes. Som un poble
exigent, acostumat a gaudir d’uns serveis d’alta
qualitat, amb un conjunt arquitectònic i un entorn envejable que obliga a fer més esforços per
a millorar i mantenir el que tenim i per respondre a nous reptes.
Durant els darrers 3 anys, una gran quantitat de
petits projectes i algun de gran han estat possibles gràcies a la insistent tasca del Consell de
Participació. El més gran: la petició de la Comissió de Medi Urbà a començaments del 2014 de
fer alguna cosa al carrer Martí d’Ardenya ha conclòs satisfactòriament amb la consulta popular.
Es farà un arranjament total del carrer. També,
l’actual senyalització vertical del poble ha estat
un projecte conjunt d’Ajuntament i el Consell.
La barana de l’escala que puja a l’església des
de l’era de Jordi va ser altre assoliment. De petits, molts: pacificacions de carrers, com el de
l’Oliverot; el baladre a la trona de M. de Tamarit;
aparcaments per a bicicletes; creació de places
d’aparcament per a persones discapacitades,
passos per a vianants, baixada de ressalts, l’accés a l’era del senyor, etc. etc. I parlo únicament
d’aspectes de microurbanisme l’àrea en la que
participo
Però queden coses a fer... I tot i que és cert que
hi ha molta feina, a vegades els recursos escassos i els temps o la prioritat diferents, implica que
això que no es fa provoca decepcions, crítiques,
abandons i una possible sensació generalitzada
de que el Consell no serveix per a res i de que
el govern municipal no fa cas de les propostes
del Consell, quan no és així. I hem de trobar la
manera de millorar això. Alternativa Altafulla té
la participació en les seves senyes d’identitat i
ara que aquesta és una clau de progrés hem de
reivindicar el nostre compromís des de fa molt
anys amb la participació, internament amb les
nostres assemblees obertes a tothom o les primàries per a confeccionar la llista, i cap a l’acció
de govern on hem creat eines i les hem fet servir
sempre que ha sigut possible, intentant escoltar les necessitats del poble. Aconseguir que
la gent s’impliqui, participi, intervingui en qüestions considerades polítiques no és fàcil. Sobta
veure la quantitat de gent que participa en grups
festius, culturals, socials i esportius a Altafulla i
la poca que s’apropa a la política. Suposo que
és per la situació que vivim però això ho hem de
millorar i saber com.
Marisa Méndez-Vigo

