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¡Por fin!

El barri de La Perla
d’Altafulla recupera
les festes d’estiu

Han tenido que pasar muchos años para que una de las históricas reivindicaciones de la población
y de Alternativa Altafulla se hiciese realidad, que desde el centro de la población y sin abandonar la
acera se pudiese acceder de una forma segura a la estación. Un gran paseo, el del Presidente Lluís
Companys que se iniciará en la avenida Marqués de Tamarit y que en el futuro debería enlazar con
la parada de atobús de Aiguamolls del Gaià (Buffet) y la gran zona comercial del complejo de Les
Bruixes. En el otro extremo del paseo se debería alargar una acera de parecidas dimensiones que
unirá Alcalde Pijuan desde la piscina hasta la rotonda del carrer de Dalt y Marqués de Tamarit. La
Altafulla del siglo XXI continua avanzando a pesar de la crisis.

L’atur disminueix en 26 persones a
Altafulla, però encara hi ha 282 desocupats
Altafulla ha mantingut aquest mes de juliol la tendència a la baixa dels
darrers mesos de l’índex d’atur al municipi. Es tracta, de fet, del mes de
l’any amb un nombre més reduït d’aturats. La xifra s’eleva a les 282 persones, 26 menys respecte les 308 registrades el mes de juny.
Una tendència que s’ha experimentat en la gran majoria de municipis
del Baix Gaià. Contràriament a la tendència a la baixa del Baix Gaià, a
la comarca del Tarragonès la xifra s’ha vist incrementada en 192 persones, fins arribar a les 67.038. Al conjunt de Catalunya, la xifra d’aturats
ha registrat una disminució de 784 persones, situant-se a hores d’ara el
nombre total de treballadors en atur en els 614.792.
FÈLIX ALONSO ALCALDE D’ALTAFULLA (AA-EPM). Entrevista a El Punt Avui

“Ens falta valentia per decidir”

Avisa que els ajuntaments estan “a punt d’esclatar”
“El pacte fiscal és un pas, però no és el
final del camí. Aquesta decisió ha de ser
la independència política? Potser és més
interessant abans la independència respecte
dels mercats”.
http://www.elpuntavui.cat/component/elpunt/article/-//565854.html

Las termitas se ‘comen’ La Portalada

Desde que AA y el SI accedieron al gobierno municipal se aprovecha el verano para dar un repaso a las
instalaciones escolares y, en especial, a la escuela La
Portalada ya que es la que está en una situación más
delicada. Tan delicada que este año en el sotano se
ha encontrado una plaga de termitas que durante años
se han ido alimentando de los restos de maderas y escombros que estaban abandonados en el sotano desde
su construcción y que ahora habían empezado a ‘comerse’ el parquet y el mobiliario. El equipo de gobierno
ya ha iniciado los trabajos para resolver el problema.

Un juzgado investiga la venta de un solar en
Altafulla, en la que se usó a un hombre que
vive en el aeropuerto, para simular pagos
El hombre fue localizado por la policía y
declaró que le dieron 300 euros por llevarle a un despacho a firmar
Miguel vive en el aeropuerto. No es una frase hecha, no es
que viaje mucho, es que la T2 es su morada. Es como un
Tom Hanks en versión barcelonesa. Miguel es un indigente que ha convertido las instalaciones aeroportuarias en su
hogar. Allá le encontró la policía, que le buscaba porque, a
pesar de vivir en la pobreza, figuraba como intermediario
en la compra de un solar en Altafulla, por el cual se habría
embolsado más de un millón de euros en efectivo. En realidad, fue utilizado como testaferro en la operación, por la
cual un juzgado de Barcelona ha abierto una investigación
por fraude a la Hacienda Pública y contrato simulado. En
el asunto están imputados ya compradores, vendedores e
intermediarios.
http://www.lavanguardia.com/vida/20120719/54
326958502/indigente-t2-testaferro.html

CAMINS ROMANS EN
BICICLETA I A PEU

Altafulla ha començat a promocionar els seus antics camins romans amb l’edició de 12.000
mapes i sortides en bicicleta. La xarxa inclou set camins principals que connecten els punts
de més interès arqueològic, com la vil•la dels Munts i la pedrera romana del Mèdol, que està
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
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Les consultes a l’Oficina de
Turisme d’ Altafulla
s’incrementen al
juliol en 600 respecte
l’any passat
La finestra d’atenció al públic de l’Oficina de Turisme
de la plaça dels Vents d’ Altafulla i la bona feina de la
tècnica responsable, el mural plàstic de l’artista Orion
Leim a les seves parets, i la tasca comunicativa a nivell
de comarca són els principals factors que han afavorit
l’ increment de consultes durant l’estiu, tant per part de
turistes com també de vilatans.
Aquestes consultes, com ha informat el gabinet de premsa municipal,
s’han incrementat en 600 persones durant aquest mes de juliol respecte a les dades de l’any passat. Les demandes d’assessorament han
ascendit a més de 2.300, respecte les 1.700 d’ara fa un any, i entre les
més sol•licitades es troben la informació general sobre el municipi, les
excursions, i les activitats i festes. Altres consultes giren entorn dels
hotels, apartaments, càmpings, o restaurants de la vila; així com també
entorn dels horaris i les freqüències dels diferents mitjans de transport
públic. Enguany, a més, aquestes consultes també poden realitzar-se
a través de la recent reformada pàgina web (www.altafullaturisme.cat).
Les que també s’han vist incrementades durant aquest darrer mes de
juliol han estat les visites guiades, impulsades també des de l’Àrea de
Turisme de l’Ajuntament d’ Altafulla, amb un total de 121 persones participants, i sent la mitjana de 70 persones en el que portem d’any.
Les visites guiades tenen lloc tots els dilluns a partir de les 7 de la tarda, i consisteixen en una recorregut per la Vila Closa. El punt de sortida
és a la porta reixada de darrera del Castell de Montserrat d’ Altafulla. El
preu de la visita és de 4 € i la durada del recorregut és de dues hores.
La visita per als menors de 10 anys és gratuïta. Per fer la visita, cal que
es reservi prèviament de forma presencial a l’Oficina de Turisme de la
plaça dels Vents, o per telèfon al 977 65 07 52.

Tots els grups municipals
aproven una moció contra
les retallades del Govern

Altafulla regula 923
aparcaments gratuïts
Altafulla es converteix en un dels pocs municipis que amplia places
d’aparcament amb una reordenació de les direccions dels carrers i
pintant perquè els automobilistes utilitzin l’espai d’una forma racional i pensant en els demés.
360 places d’aquestes són a la zona de les Botigues de Mar, on la
gent que vol gaudir de la nostra platja pot fer-ho de forma gratuïta.
La resta d’aparcaments són a la part de dalt especialment a l’entorn de la Vila Closa que també ajuda a ordenar el trànsit i que en
al proper mes de setembre comptarà amb un nou carrer peatonal,
Sant Antoni Abat, i que en els propers mesos comptarem amb una
vorera del carrer Comunidor a l’Oliverot.
Aquestes actuacions també ajuden al petit comerç i als restauradors per poder beneficiar-se d’actuacions municipals perquè ningú
passi de llarg d’ Altafulla.

L’estació d’Altafulla-Tamarit
ja té megafonia i pantalla
digital informativa

