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Altafulla acull, juntament amb Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, la Biennal
Catalunya-Uruguai del 23 d’abril al 26 de maig, amb concerts i exposicions

Fèlix Alonso: “Volem compartir
cultura i experiències”
La Biennal Uruguai-Catalunya va començar dimarts, dia de Sant Jordi, amb un
acte literari amb l’escriptora Cristina Peri Rossi, i continua la seva programació
musical amb una sèrie de concerts amb artistes procedents de l’Uruguai. La
primera proposta que ens ha arribat és la formació “Fede Graña y Los Prolijos”,
un grup que cultiva un singular gènere etiquetat com a “folk-rock anarquista”
i que ha estat molt aplaudit pel públic a la Violeta, lloc on es va traslladar per
la pluja.
Amb la Biennal Catalunya-Uruguai, que es celebra del 23 d’abril al 26 de maig,
Altafulla continua apostant per la cultura i el seu model és ja referència d’espai
de qualitat on gaudir de la millor imatge del nostre país.
Aquesta mostra de concerts i exposicions d’artistes uruguaians l’organitza
BarnaSants i tenen lloc a la Casa Amèrica, a l’Espacio Infame i a la Sala Luz
de Gas a Barcelona, a l’auditori Barradas i a la sala Harmonia a L’Hospitalet de
Llobregat, i a la plaça dels Vents d’Altafulla.
A l’acte de presentació, al Palau Marc, van assistir el conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,
Jaume Siurana, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Jaume
Graells, i l’ambaixador de la República de l’Urugai, Francisco Bustillo, a més
de l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, qui ha posat de manifest que “expressions
com la Biennal Catalunya-Uruguai són les que internacionalitzen les nostres
arrels” i ha emfatitzat que “malgrat alguns intentin podar-les, sempre hi haurà
gent que entengui que sense cultura no hi ha estructures d’estat possibles”.
L’alcalde d’Altafulla ha declarat que el municipi del Tarragonès “no vol quedar
al marge de la creació d’aquest nou país que inicia un procés constituent i que
precisa d’idees i de demostracions de què podem canviar-ho tot, perquè les
arrels dels nostres artistes no s’assequin amb l’austericidi que vol empobrir
Catalunya”.
A Altafulla després de l’actuació de Fede Graña, el diumenge 6 de maig actuarà
el grup Latasónica de percussió i finalment tancarà la Biennal Julieta Rada el
diumenge 26 de maig. Els artistes que actuen a Altafulla van rebre el Premi
Nacional de música de l’Uruguai el any 2012.

De esquerra a dreta Toni Traveria, president de la Casa Amèrica, el cònsol de
l’Uruguai a Barcelona, el tinent d’alcalde de l’Hospitalet, l’ambaixador de l’Uruguai,
el conseller de cultura Ferran Mascarell, el primer tinent d’alcalde de Barcelona,
Pere Camps, Fèlix Alonso i Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull

Abans de juny el carrer del Mar estrenarà asfaltat
Davant la impossibilitat d’accedir al PUOSC Comarcal abans de final d’any, el govern municipal d’Altafulla va
traslladar al Consell Comarcal la seva voluntat de canviar la subvenció prevista d’arranjament del carrer del Mar
per obres d’enllumenat a la ronda d’Altafulla. Com ja s’havia explicat anteriorment, la Generalitat encara no ha
fet efectives les partides pressupostàries per garantir el finançament del PUOSC Comarcal que ja s’arrossega
des de fa dos anys i davant del més que probable nou endarreriment, l’alcalde d’Altafulla va retirar el projecte
del carrer del Mar per fer-lo amb recursos propis i destinar la futura subvenció al canvi de les llums de la ronda
d’Altafulla. Aquesta decisió s’ha pres a la darrera reunió d’alcaldes del Tarragonès i el equip de govern d’Altafulla
ja ha donat el vist i plau perquè durant el mes de maig es faci aquesta inversió que s’havia convertit en una
prioritat. A banda d’aquesta actuació, també es faran treballs de millora de l’asfalt al carrer Jaume I, a la plaça
Consolat de Mar, a Alcalde Pijuan, Via Augusta i Mossèn Miquel Amorós (en aquest dos carrers actuacions
de xoc però no de canvi d’asfalt). Aquestes feines d’arranjament de carrers són una primera etapa que aniran
completant-se amb diferents carrers de la nostra vila com és el carrer Portalada i la instal·lació d’unes pilones
automàtiques a l’entrada de la Vila Closa a l’alçada de l’alberg (pendent de l’autorització del Departament de
Cultura) i la col·locació de mobiliari urbà de molta qualitat al carrer peatonal de Sant Antoni Abad.

S’inicia el tràmit per les
bosses de treball
de l’ajuntament

També està obert el concurs del bar de la piscina
Tal i com es va acordar amb la subdelegació
de govern de l’estat, l’ajuntament d’Altafulla ha
iniciat un procés de creació de diferents bosses
de treball per a la substitució (si fos necessari)
de les baixes dels treballadors/es municipals
que apareixerà publicat en breu al BOP. De
la mateixa manera, s’ha obert el període
d’inscripció d’interessats per a regentar el bar
municipal de la piscina. Els candidats a fer-se
càrrec de l’establiment tenen temps fins al 3 de
maig per presentar la seva candidatura.
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Reunió de l’alcalde d’Altafulla i el Director General de
Costes a Madrid el proper 13 de maig
Tal i com va informar
Altafulla Ràdio, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix
Alonso, es reunirà el
proper 13 de maig amb
Pablo Saavedra, director general de Costes
del govern de l’estat.
La petició de reunió es
deriva de les conseqüències del temporal
que abans de Setmana Santa va arrasar la
platja d’Altafulla i que
va deixar malmès el
Passeig Marítim. Com
es sabut els ajuntaments no tenen capacitat per actuar sobre
el domini Marítim-Terrestre ja que les seves competències es limiten a elaborar el pla d’usos, però
davant d’una situació extrema com la viscuda,
l’ajuntament va prendre la decisió de fer el possible i gastar-se el recursos necessaris per deixar

l’espai en perfecte estat, com així ha estat.
També a iniciativa pròpia, l’ajuntament va
demanar ampliar els
metres de les concessions dels restaurants
sobre el passeig de
Botigues de Mar fins
l’1 de juny, mentre no
es pugui solucionar
el problema de la falta de sorra que com
ja van avisar des de
costes de Tarragona,
a inicis d’any, no hi ha
partida pressupostària
per fer una aportació
des d’altres indrets.
Aquesta problemàtica, el paralitzat camí de Ronda
i la intenció de recuperar els aiguamolls de la desembocadura del Gaià, propietat d’ENDESA, són
part de l’agenda que discutiran els representants
de les dues administracions.

La ciutadania d’Altafulla vota
per rebaixar els ressalts

191 Persones participen a la consulta que va fer el
Consell de Participació durant la Diada de Sant Jordi

Sabíeu qué.....
L’ajuntament d’Altafulla i els de
Tarragona i Torredembarra estan a
punt de signar un acord sobre els
límits de terme?
...i que la rotonda del puntet al costat
dels karting passarà a dependre de
Torredembarra i que, contra el que deia
la Generalitat, la platja del Canyadell la
meitat continuarà sent d’Altafulla?
...i que desprès de fortes
discrepàncies amb els tinents
d’alcalde de Territori i el d’Hisenda
de Tarragona, finalment Altafulla i
Tarragona arribaran a un acord en el
que els límits els marcaran els vials i
que a la zona del Marítim s’ha trobat
una solució ‘salomònica’ en la qual
ni uns ni altres surten guanyadors,
ni tampoc l’estrany interès dels
regidors de Tarragona per guanyar
uns metres de platja allà on és el
‘xiringuito’?
...que l’ajuntament, Caritas i el grup
de Solidaritat d’Altafulla han signat un
conveni de cessió d’un local a l’antiga
escola de música?
...que des de que es va posar en
funcionament l’ordenança cívica
ja s’han tramitat una vintena de
denúncies?

La Diada de Sant Jordi va servir perquè el consell de Participació d’Altafulla posés a votació les seves
propostes de millora d’Altafulla, entre quatre diferents opcions. La jornada va ser un èxit i la participació
va arribar fins a 191 vilatans i vilatanes que van exercir el seu dret i que en properes dates podran
contemplar el resultat de la seva decisió. El compromís de l’actual equip de govern és respectar la
decisió de la seva ciutadania agradi més o menys i per aquest motiu és, un altre cop, pioner en formules
per implicar a la població en les decisions que l’afecten i no haver d’esperar quatre anys per reafirmar
o rectificar amb el seu vot als electes. El Consell i l’equip de govern desenvolupen aquesta mena
d’activitats que apropen la ciutadania per a la construcció i millora del seu poble.
Darrera de la rebaixa dels dos ressalts aprovats, amb 60 vots, va quedar l’adequació amb rampes de
la Vila Closa, una actuació que l’equip de govern ha manifestat que en properes actuacions desitjaria
realitzar però en aquest cas, sempre es restarà a l’espera del que digui el Departament de Cultura que és
qui dona el vist i plau a les actuacions sobre la Vila Closa.

...Que l’ajuntament pensa fer una
campanya de conscienciació per la
correcte selecció de la brossa abans
d’abocar-la als contenidors soterrats
i que es vol la col·laboració amb els
restauradors i càmpings per tal que
puguin separar la brossa orgànica que
permeti millorar l’aspecte i les olors de
les illes?
...Que finalment l’ajuntament ha
pogut entrar dins d’una de les cases
que al carrer de Dalt amenaçaven
runa, per així poder avaluar el
seu estat i que també es tramita
diferents expedients per cases i
solars en estat d’abandonament?

