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Breu balanç de 100 dies
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Millores en les Jornades gastronòmiques
Triatló a nivell nacional
JORNADES GATRONÒMIQUES
La qualitat dels menús i la gran afluència de comensals de
diferents indrets són els denominadors comuns de les Jornades
Gastronòmiques que es van iniciar el passat 15 de setembre i
tindran lloc fins al proper 31 d’octubre. Els restauradors participants són els primers sorpresos de l’acollida que està tenint entre
el públic la seva oferta gastronòmica. L’esforç i la dedicació que des
de l’Ajuntament d’Altafulla s’ha fet, té com a premi l’èxit de les Jornades. Els primers beneficiaris han estat els restaurants participants, que
han pogut donar a conèixer el seu producte a un públic nou i allargar la
temporada d’estiu en moments de crisi, però també la nostra vila, projectant
a l’exterior una imatge de qualitat per fer d’Altafulla un lloc de referència en
molts aspectes, entre ells el gastronòmic.

Un esprint
de 100 dies
Existeix una norma no escrita que
diu que un govern no pot ser jutjat
fins que no ha complert 100 dies. El
21 de setembre el govern va bufar
les 100 espelmes diàries i quasi
podríem afirmar que hem fet una
acció per cada un dels 100 dies.
Fer el llistat sense més rebaixaria
aquest centenari d’esprint a una
freda relació de gestió. Darrere de
cada acció hi ha una part de la nostra
il•lusió, fruit d’un projecte guanyador
de les darreres eleccions, del nostre
esforç i, sobretot, el de la plantilla
municipal. Més enllà d’això el que
destaquem d’aquest primer balanç
és un canvi de rumb: l’estabilitat, el
lideratge públic i de model de poble
que es comença a dibuixar, un poble
obert que mostri les seves virtuts
a un món competitiu que reclama
l’excel•lència i que, alhora, volem
que sigui solidari amb els que més
pateixen la crisi. El camí està marcat
i hem aconseguit que Altafulla sigui
el poble de moda d’aquest estiu. Ara
ens toca aprofundir en elements que
han de fer possible que la qualitat
de vida dels seus vilatans i vilatanes
sigui consubstancial per construir un
poble capaç d’encapçalar la defensa
d’un model que neix de la vella
Europa, un model basat en un estat
del benestar que no podem perdre.
Un model d’estímul públic i allunyat
del clientelisme. Cada acció ha de
tenir un projecte darrere que el faci
rendible a nivell econòmic, cultural,
educatiu i/o social. Fer polítiques
restrictives en temps difícils ens ha
demostrat la història que es apagar
amb benzina el foc de la crisi i obrir
pas a la temuda recessió. Davant del
pessimisme generalitzat Altafulla i el
seu govern de coalició vol transmetre
optimisme i un raig d’esperança per
afirmar que junts podem.

Fèlix Alonso Cantorné
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Èxit de la setmana de la mobilitat
La setmana de la mobilitat a Altafulla es pot qualificar d’èxit rotund. Així ho ha manifestat la regidoria de
Medi Ambient i Participació Ciutadana, encapçalada
per Montse Castellarnau. En la setmana s’han fet una
sèrie d’activitats. Entre aquestes destacar la Caminada
Cultural, la Caminada Verda la Pedalada Popular i la
Cursa de Transports. Per la seva banda, la Policia Lo-

cal d’Altafulla ha posat també en marxa una campanya
de senyalització horitzontal i vertical en diferents punts
del municipi amb la finalitat d’actualitzar la senyalització viària de la vila, i al mateix temps, renovar algunes
d’aquestes senyalitzacions. Entre les actuacions destacar que s’han pintat diferents passos de vianants, principalment als entorns de les escoles i de les llars d’in-

fants del municipi. A més a més, des de l’Ajuntament
d’Altafulla s’ha fet una crida a tota la població infantil i
juvenil de la vila perquè anés durant aquesta setmana
caminant a l’escola o a l’institut tot seguint els cartells
que s’han penjat pel poble com a “itinerari recomanat”
i les “petjades verdes”, que s’han ubicat prop dels passos de vianants, indicant quin era el millor camí.

La 3ª fase de Marquès de
Tamarit s’iniciarà a finals del
2012. Aviat serà una realitat
el vial que cicatritzi la ferida
de l’antiga N-340

Altafulla demana als
alcaldes del Tarragonès
que encapçalin la defensa
del model de salut pública
El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat aquest dissabte
per unanimitat una moció en defensa del sector sanitari i contra
les retallades. Així mateix, s’emplaça per estar al capdavant
en la defensa d’un model públic i de qualitat, a la vegada que
demana que la situació de crisi en cap cas sigui excusa per
posar-ho en perill. També, segons l’alcalde Fèlix Alonso, les
retallades “signifiquen la pèrdua de decisió dels ajuntaments en
qüestions bàsiques que afecten a la ciutadania com són el tancament
de plantes a Joan XXIII i les restriccions en els serveis d’urgència o
la disminució d’ambulàncies”. Per això, el mateix Alonso, reclama
que siguin els alcaldes del Tarragonès que directament defensin
els interessos dels seus ciutadans posant-se al capdavant
de la defensa d’un model que s’ha demostrat vàlid i que a
Catalunya és un dret universal. Tanmateix, la moció reclama el
compliment del pacte de salut signat per tots/es els alcaldes, la
Generalitat, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Diputació
el 2005 en el qual “s’expressava la necessitat d’aprofundir en la
implicació dels ajuntaments en les decisions que afectin a la salut de
la ciutadania”. Per tant, reclama Alonso, davant de les darreres
notícies preocupants “és necessari que els alcaldes i alcaldesses
del Tarragonès i el seu Consell Comarcal siguin escoltats”.
En el mateix ple l’únic regidor de la coalició de Convergència i
Unió va presentar la seva dimissió com a regidor per coherència
personal i en discrepància amb les retallades del Govern Mas en
el sector de la salut. El doctor Juan Alberto Spuch posa fi a quatre
anys i mig de regidor a l’Ajuntament d’Altafulla, ara governat per
Alternativa Altafulla i Solidaritat per la Independència.

ALTAFULLA protagonista de TV3 tota la setmana a “DIVENDRES”
Botigues de Mar, la plaça de l’Església, el Castell i altres imatges
d’Altafulla han estat protagonistes
en la setmana del 26 al 30 de setembre del programa “Divendres”
que s’emet les tardes per TV3 amb
Xavi Coral i Espartac Peran. Les
“Paraules en ruta” de Màrius Serra
va obrir dilluns l’especial d’Altafulla
comentant amb Salvador Gatell
sobre els mosquitaires i expressions pròpies com “viret”, “panerola”, “safarnària” o “rotllau”. Joan
Carnicer ha divulgat les Bruixes i la
setmana ha finalitzat amb la visita
d’altafullencs als estudis de TV3

