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L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona estudia fer arribar el bus urbà fins l’estació d’Altafulla
Primer va ser fins al Bufet i, properament, podria concretar-se fins a l’estació
d’Altafulla-Tamarit. És una de les primeres propostes que va fer Alternativa
Altafulla, quan estava a l’oposició i ens dèiem ABG, i que ara es a punt
de fer-se realitat. En diverses converses entre els alcaldes de Tarragona i
Altafulla ja s’havia plantejat aquesta necessitat (sobretot per apropar als
veïns de la Mora-Tamarit a l'estació) però també per donar més possibilitats
de transport als veïns i veïnes d’Altafulla a l’hora de traslladar-se cap a
Tarragona, aprofitant els descomptes de les diverses modalitats de targetes
que ja contempla la EMT. I finalment, poder convertir el microbús (nº 14) en

una mena de transport urbà, ja que connectaria la zona de la platja fins la
Portalada.
De moment, la freqüència seria reduïda (cada 40 minuts) però a mig plaç, i
si hi ha acord, podria ampliar-se per donar servei a una part molt important
d’Altafulla, doncs la intenció en un futur (una negociació amb l’EMT encara
per fer) seria allargar el recorregut fins al final de la Via Augusta, (el pontet
-rotonda Torredembarra-) i Marquès de Tamarit fins a la Mora on enllaçaria
amb el servei troncal de busos cap a Tarragona. Somnis possibles que es
van fent realitat.

El parc de skate s’inaugurarà
el 8 de desembre
El 8 de desembre el jovent d’Altafulla haurà tornat
ha estar d’enhorabona ja que una reivindicació
molt esperada s’haurà finalment realitzat. És a la
confluència de Via Augusta/Hort de les Bombes
(darrera del Marítim) on s’instal·larà el primer parc de
skate del municipi.

El 2-3 i 4 de gener, torna el
Parc de Nadal al Poliesportiu
De nou el poliesportiu d’Altafulla es vesteix de llarg
per rebre als nens i les nenes d’Altafulla. El 2-3 i 4
de gener els infants, a les tardes de 17.00 a 20.00
hores, tenen una cita per gaudir d’una nova edició
del Parc de Nadal. Si el 2014 ja va ser un èxit de
participació, aquest inici del 2015 no ha de ser
menys.
Després de fer cagar el tió el 21 de desembre a la
plaça de Sant Antoni, anar al cinema per veure: “Gru
el meu dolent preferit 2”, a les 18h a La Violeta, rebre
l’any amb un bany a la platja, anar de nou al cinema
el mateix dia 1 a les 18h per veure “La guerra de les
galaxies” a La Violeta...El 2 tothom al Parc de Nadal.

Altafulla millora la recollida selectiva de la brossa i la seva
qualitat amb nous serveis
Des del 17 de novembre la ciutadania
d'Altafulla es beneficia de dos nous
serveis com són la recollida domiciliaria
quinzenal de la poda domèstica i la
ubicació setmanal d'una deixalleria
mòbil. El primer servei serà durant
els quatre mesos més intensos de la
poda i és gratuït per la ciutadania si
bé ha de complir uns requisits mínims
com són avisar a l'ajuntament i deixar
la poda lligada o en bosses davant de
cada domicili sense dificultar el pas
dels vianants. L'incompliment serà
sancionat amb imports de 60 a 2.000
euros. El primer dia es van recollir
uns 500 quilograms de poda, brossa

neta i que alleugereix el col·lapse dels
contenidors. I la deixalleria mòbil ha
de poder reduir l'incivisme de deixar
andròmines als contenidors i evitar
desplaçaments a la deixalleria de
Torredembarra. Cada dilluns laborable
estarà ubicada en un punt d'Altafulla
(15 desembre plaça Catalunya, el 22 al
pàrquing de l'església del Baix a Mar,
el 29 al carrer Alcalde Pijuan i el 5 de
gener a Brises del Mar, ubicacions
rotatives setmanalment i per aquest
ordre). En aquesta deixalleria es poden
dipositar matalassos, fluorescents,
petits electrodomèstics, andròmines o
pneumàtics entre altres.

El camí de Ronda. wL' 1 de desembre
van començar les obres de l'inici del camí de
ronda que en un futur no molt llunyà hauria de
connectar des de Torredembarra fins al passeig
de Botigues de Mar d’Altafulla. L’actuació que
farà la Direcció General de Costes adscrita
al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, unirà la platja del Canyadell amb el
carrer de Santa Marta. Mentre que l’Ajuntament
farà el tram que va des de la plaça al final de
Santa Marta fins al passeig del Fortí. Aquesta
actuació és fruit de la fluïda relació entre la
Direcció de Costes i l’Ajuntament d’Altafulla
i representarà iniciar un camí encara per
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desenvolupar en un futur que està projectat que
arribi fins a les Termes romanes marines i a la
platja d’Altafulla, una vegada resolt el problema
de l’ocupació de l’espai per on ha de transcòrrer.

d'Increment per a la
tarifa de l'aigua pel 2015

Les negociacions dutes a terme per l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
durant aquests anys per aconseguir la supressió de la segona concessió
de aigua que no consumíem però que si pagaven 60.000€/any per si de cas
algun dia es necessitava, ha fet possible que malgrat l’increment de cost
i d'impostos relacionats amb l’Agència Catalana de l’Aigua a Altafulla, i a
diferència de la majoria de les poblacions de Catalunya, el preu de l'aigua
aquest any es congeli. La resta de l'estalvi anirà a reduir deute amb el soci

particular de l’empresa mixta i al manteniment i millora de la xarxa que,
encara que a Altafulla l’eficiència sigui molt alta (80%), no es pot baixar la
guàrdia doncs l’estalvi ens ajuda a mantenir els increments previstos de
consums comunitaris. Per exemple, per cada partit al nou camp de gespa
artificial es necessitaran uns 20.000 litres d’aigua que, lògicament, són un
bé social perquè la nostra canalla pugui gaudir d’una instal·lació pensada
també per a ells i elles.

Altafulla redueix el seu deute del 24% al 6’6%
en tres anys i acabarà el 2015 amb un 5’4%

El pressupostos del 2015 s’aprovaran el 10 de desembre en un ple
extraordinari que marcarà el full de ruta econòmic del proper any. Entre
els elements més destacats hi ha la reducció del deute municipal (que
recordem pot arribar per llei fins al 125% del pressupost) i que a finals de
2015 quedarà inicialment en el 5’4% ja que el 2014 amb l’amortització de
238.075,37 euros que s’ha aprovat en el ple del 29 de novembre el rati
d’endeutament ha quedat en el 6’6% i amb l’amortització prevista per el
2015 (sense comptar amortitzacions extraordinàries que puguin haver)
suposarà reduir-lo fins al 5’4%. Recordem que quan aquest equip de
govern va iniciar el seu mandat el deute era de un 24 %.
Sens dubte aquesta és una bona noticia que ens fa tancar el mandat
del govern liderat per Alternativa Altafulla, amb el SI i CiU a l’equip de
govern, amb uns comptes molt sanejats i que han d’obrir la porta en un
futur immediat (quan el govern del sr. Rajoy ho consideri oportú) a un
replantejament de les inversions que hagin de ser prioritàries, mitjançant
endeutament racional. Seran ja els pròxims equips de govern sorgits de
les eleccions del proper 24 de maig els que puguin decidir quines són les

seves prioritats financeres pels propers 4 anys.
De la resta del pressupost amb una contenció de la despesa i moltes
partides congelades respecte a l’any anterior, destaca la inversió del
carrer Martí d’Ardenya que amb un cost de 325.000 € serà la inversió
municipal més important (derivada de la decisió de la ciutadania
mitjançant votació), a banda del camp de gespa artificial (ja aprovada al
2014) i les obres per millorar el pas sota la via del tren de la Via Augusta
(Don Quijote/Santa Eulalia) o el dipòsit de pluvials, encara pendents de la
difícil però no impossible negociació amb el Ministeri de Foment prevista
amb el nostre alcalde per a principis d’any.
També hem de destacar que, com cada any, hi haurà una partida que
decidirà el Consell de Participació amb consulta popular. Alternativa
Altafulla, si la ciutadania li atorga quatre anys més de confiança per
liderar el govern municipal, té previst convertir en norma la possibilitat
de passar per les urnes els projectes més destacats per les inversions
dels propers anys, com ja ha succeït aquest 2014 amb el carrer Martí
d’Ardenya.

Els alcaldes i la Generalitat treballen plegats
per trobar una solució a l’A7i l’N’340

El passat 28 de novembre a la seu de la delegació del Govern de la Generalitat, els alcaldes d'Altafulla,
Torredembarra, Creixell, Roda, el Vendrell, Cunit i Calafell es van reunir amb el conseller de Territori, Santi
Vila, per demanar-li suport a la petició de bonificacions a l’AP7 des de Altafulla fins a el Vendrell. Recordem
que anteriorment ja es va fer una visita al Subdelegat del Govern a Catalunya i que properament es
reuniran amb el secretari d’Estat d’infraestructures per negociar ja un calendari concret per intentar arribar
a un acord que redueixi la sinistralitat de l’A7 i els embussos que quasi cada dia es formen a la N-340.

