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Una diada històrica
Com cada any al setembre, quan s’acaba

l’estiu amb la festa major petita d’Altafulla i la
vida al poble comença un altre cop a omplirse dels hàbits quotidians i tranquils, s’inicia
el curs escolar que enguany té novetats molt
importants i motius de satisfacció per tota la
població.
El curs ha començat a la vella i a la nova
escola i al nou Institut amb les equipaments
necessaris, la seguretat que cal, i alguns
reptes per treballar en el futur: que el
nostres fills i filles rebin una educació
de qualitat, que els permeti enfrontarse a un món cada vegada mes complex i
canviant, que els valors i els coneixements
que adquireixen els ajudi a ser persones
responsables, solidàries i autònomes, en un
entorn estimulant i acollidor alhora . Això ha

de ser una tasca de tots plegats, de polítics,
pares i mares, professorat i personal auxiliar.
Confiem que l’ajuntament i el seu equip de
govern treballarà en aquest sentit.
El creixement de la població a Altafulla
ha portat moltes famílies joves i el nostre
alumnat infantil i juvenil, el que estudia a
Altafulla, arriba ara als 580, repartits entre
La Portalada, amb un total de 470, (320
de primària, i 150 d’infantil), el Roquissar,
amb 47 nens i nenes (41 d’infantil i 6 de
primària). L’Institut amb 63 alumnes, tot de
primer d’ESO. El cos docent és ja de 47
persones. I a més, els llars d’infants on hi ha
al voltant de 100 criatures. Això és un motiu
de satisfacció i orgull per tothom perquè
vol dir tenir un poble amb un futur potent i
revitalitzador.

El govern catalanista i de progrés d’Altafulla
ha decidit per primera vegada commemorar
com ajuntament la Diada Nacional de Catalunya.
Aquest és un fragment del discurs fet per l’alcalde
Francesc Farré
“L’Onze de Setembre és a més de la Festa Votiva
del Quadre de Sant Antoni de Padua, la Diada
Nacional de Catalunya. Altafulla que també va
patir la guerra de successió i el Decret de Nova
Planta vivia aquell 1714 un altre fet històric.
La construcció de l’ermita de Sant Antoni per
una deixa testamentària del pescador Baltasar
Rabassa com a devoció al sant per guarir d’una
malaltia. Així neix la festa del poble d’Altafulla,
que després de la darrera pesta de l’any 1820 va
donar origen a la Festa Votiva.
Com també va patir les pestes del Decret de
Nova Planta i les conseqüències de la guerra
entre els partidaris de Felip de Borbó i l’arxiduc

Carles d’Àustria. L’arxiduc passà dues vegades
per Altafulla, les tropes felipistes dominaren la
nostra vila i el general Nebot de l’arxiduc va tornar
a ocupar Altafulla, que va ser castigada després
de caure Catalunya aquell 11 de setembre de
1714.
Moltes commemoracions i coincidències que fan
que avui sigui també una diada reivindicativa i
festiva per a continuar defensant l’avenç dels drets
socials i nacionals de Catalunya i que coincideix
amb els vots que els altafullencs dediquen al
quadre de Sant Antoni per allunyar-los de les
malalties en aquesta ermita que Baltasar Rabassa
va donar el 1714
Per tant en el marc d’aquesta festa votiva
l’ajuntament vol commemorar també avui la
Diada Nacional de Catalunya amb tot el seu
caràcter reivindicatiu, històric i festiu,

Visca Altafulla i Visca Catalunya!
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La Generalitat fa una aposta de
futur a favor del ferrocarril
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L’avanç del Pla Territorial del Camp de Tarragona presentat pel departament de Política Territorial als alcaldes del
Tarragonès destaca l’aposta per la mobilitat ferroviària
amb la possibilitat de recuperar la línia Reus-Roda per a
passatgers. ABG ja havia presentat fa temps una proposta
per convertir aquesta línia en desús en una connexió amb
l’estació del TGV i obrir nous abaixadors com el de Brises
de Mar. L’avanç també fixa els límits de creixement de cada
municipi, la reserva d’espais a protegir (entre aquests el
Gaià) i el disseny de noves infraestructures viàries transversals que caldrà estudiar (com la Torredembarra-Perafort) per evitar el trinxament de més territori.

Altafullaenl’avantguardaperlaprotecciódelGaià
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La Fiesta de las Culturas
La septima edición de la Fiesta de las Culturas, que ya se está convirtiendo en otro
clásico de las fiestas del verano, volvió
convocar en la plaza de la Iglesia a centenares de personas que disfrutaron con las
delicias gastronómicas de las comunidades extranjeras con presencia en Altafulla.
Chile, con un triste aniversario muy cercano
afortunadamente superado por una democracia pujante, el magreb, con sus ritmos
y sus postres, especialidades andaluzas y
asturianas, el comercio justo con excelentes tes y cafes, la cocina de Australia o Escocia, de Holanda y Cataluña. El año que
viene mas espacio y mas raciones, que
mucha gente que viene a cenar se quedó
con ganas de más.......

Els alcaldes d’Altafulla, Salomó i Vespella i els tinents
d’alcalde o regidors de Tarragona, el Catllar, la Nou, la
Riera i Torredembarra, van prendre el passat 8 de setembre el compromís de la coordinadora Salvem el Gaià per
defensar des dels ajuntaments totes les iniciatives per estendre la protecció del riu i recuperar el cabal ecològic
per aconseguir que l’aigua estancada en l’embassament
arribi al mar. L’alcalde d’Altafulla, Francesc Farré, com a
portaveu del grup d’ajuntaments va expressar la intenció
de convocar una taula d’alcaldes del Baix Gaià per tractar
el tema i aprovar en la resta de municipis la moció que el
consistori d’Altafulla va aprovar el juliol a favor del Parc
Natural de les Terres del Gaià.

En agosto y septiembre más
recogida selectiva y más limpieza

La Pujada a l’Ermita va reunir, com cada
any, a aquells amb un esperit més competitiu i
els que volen participar de la festa fent una mica
d’exercici. Grans i petits s’ajuntaren, superant el
rècord de participació d’edicions anteriors.

Las calles de Altafulla y las islas de contenedores han
visto al final del verano una intensa actividad por la
recogida de basura y la limpieza viaria en una población que pasa de los 5 mil a los 22 mil habitantes.
La presencia de contenedores suplementarios de superficie en tres puntos para los comercios, el incremento de la frecuencia de recogida, la contratación
de un servicio que ha recogido las bolsas tiradas en
las plataformas y otra para complementar la limpieza viaria, ha hecho que el estado general de recogida de la basura y la limpieza pública haya mejorado
considerablemente, sobretodo con el mes de julio
cuando los camiones de recogida fallaron. Desde el
ayuntamiento se ha dictado un Bando para el mejor
cumplimiento del servicio dirigido a la ciudadanía y
se ha exigido a Fomento y al Consell Comarcal incrementar esta mejora y solucionar los problemas que
todavía existen
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