correu@alt.cat nº139 Agost 2013

Fira d’artesans 2013

15,16,17 i 18 d’agost

Dos estius
després...
Altafulla millora el seu aspecte:
1. Arc del carrer de Dalt
2. Peatonalització del c/Sant Antoni Abad
3. Plaça dels Vents
4. Sinia de Fra Vidal
5. Carrer Comunidor i Oliverot.
6. Companyia d’aigues
7. Barana escales del c/Comunidor
8. Plafons turístics
9. Aula àudio-visual
10. Escola Aldara per adults i PQPI
11. Carrer del Mar
12. Paviment carrer Jaume I
13. Accés a l’estació per a vianants
14. Paviment plaça de La Pedrera.
15. Accés carrer Baixada de Rigalt.
16. Conveni aparcament public al solars carrer
Comunidor i a la plaça Boters.
17. Urbanització final c/Lluis Companys
18. Arranjament final passeig Botiges de Mar.
19. Ampliació local policia
20. Arranjament rotondes
21. Bibliomar
22. Arranjament illes contenidors de brossa.
23. Senyalització urbana
24. Pintura de les noves places d’aparcament.
25. Xarxa de camins.
26. Connexió del pavelló amb l’escola El Roquissar i
millores a La Portalada
27. Ampliació poliesportiu i legalització
28. Arranjament del Parc de La Portalada
29 Vestidors i lavabos del camp de futbol
30. Murals a les parets del poble
31. Megafonia a la platja...

Han passat dos anys i sembla increïble que fins que
Tarragona i Altafulla no es posessin d’acord la sorra
de la platja seguia sent un gran aparcament. Ara
tenim una platja recuperada

A partir de setembre:

Marques de Tamarit. Rebaix resalts. Comesa d’Aigua de boca
a Brises de Mar. Parc de Salut...

Èxit del 3x3 de bàsquet.

Una de les fites de l’estiu esportiu a
Altafulla, el 3x3 de bàsquet, va arribar
a la seva 20a edició. Aquest torneig,
que des de l’any 2011 organitza el Club
Bàsquet Altafulla, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, va assolir la xifra rècord

de 37 equips participants. La pluja del
primer dia, que va obligar a traslladar
el campionat al polisportiu municipal
de manera provisional, no va deslluir
aquesta gran competició popular, on
s’ajunten els practicants del poble amb
els estiuejants.

Els guanyadors de les diferents
categories van ser:
Mini: Els Trobats
Petits + Femení: Dunkers
Junior: Dream Team
Sènior: Ultimatum
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La Vuelta a España 2013 dormirá en Altafulla el día 5 de septiembre

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, subratlla que les obres del tercer
fil ferroviari han de suposar també millores per als passatgers
“Hem de convertir les obres del tercer fil en una millora també per als per Vías y Construcciones, Obras Generales del Norte i Electren) inclou “les
passatgers i la seguretat en el trajecte”: així, amb prudència, ha rebut actuacions ja previstes, però sense resoldre el nostre recurs administratiu”.
l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, la notícia de l’adjudicació per part d’Adif de “Ara analitzarem quin recorregut administratiu té el nostre recurs per mantenir
la paraula si es licita l’intercanviador”, ha afegit Alonso. L’alcalde
les obres per implantar l’ample europeu i el tercer carril entre
ha recordat que el secretari Niño li va indicar que això podria
Sant Vicenç de Calders i Vila-seca. Amb prudència perquè,
passar a finals d’any.
ha recordat Alonso, aquestes obres “possiblement no recullen
Aquesta tardor
l’intercanviador”, que l’Estat preveu licitar a finals d’any.
l’Ajuntament
Aquest intercanviador és la condició que l’ajuntament ha posat
d’Altafulla
té previst Alonso dóna suport a la petició perquè
al Ministeri de Fomento per retirar el recurs contra la licitació
hi hagi una interconnexió a l’Arboç
mantenir una altra
de les obres que el consistori va interposar a meitats del mes
Alonso sí que ha volgut posar en valor que, en l’anunci de
reunió per garantir
de juny.
l’adjudicació de les obres, Adif es refereix “amb igual intensitat”
que les obres que es al transport de mercaderies com al de viatgers, una gran
El consell d’administració d’Adif ha aprovat la concessió facin siguin profitoses preocupació de l’equip de govern. Fins ara “donava la sensació
d’unes obres que costaran 30,7 milions d’euros per seguir
que l’únic important eren les mercaderies del port, Bayer i
per a la població.
implementant el que es coneix com a tercer fil ferroviari,
Ercros”, ha lamentat el batlle. D’altra banda, també ha destacat
aquest cop entre Sant Vicenç de Calders i Vila-seca. En aquest
que les obres també preveuen “elements tècnics que milloren
tram queda Altafulla. El seu alcalde està preocupat perquè les
la seguretat i, segons Fomento, minimitzen l’impacte acústic”.
obres no deixin en un calaix, aïllada, la seva població, no minvin la regularitat En clau ja més comarcal, Alonso ha afegit que “també hem de recordar
dels trens de passatgers que té a disposició ara la ciutadania, i no causin que el secretari d’Estat va reconèixer les pressions del territori per fer la
més sorolls al poble. Per això a meitats de juny va interposar un recurs per interconnexió a l’Arboç, perquè Tarragona pugui tenir l’opció de mantenir
declarar nul·la la licitació i no va descartar acudir a la justícia. El 23 de juliol trens d’altes prestacions a l’estació del port i els usuaris no hagin d’anar a la
es va reunir amb el secretari d’Estat d’Infraestructures, Manuel Niño.
del Camp”. “Des d’Altafulla entenem i donem suport a aquesta posició”, ha
Ara Alonso recorda que l’adjudicació anunciada (se l’ha endut la UTE formada dit l’alcalde.

Editorial caso PP

Editorial caso PP

(por Manel-Fontdevila 14-07-13)

Rajoy, presidente, fin de la cita
El presidente Rajoy con su intervención en el senado, ha dado un paso
muy arriesgado que creemos será su suicidio político, al declarar que
todo es falso, en referencia a la supuesta financiación ilegal del PP,
los sobresueldos en dinero negro y que Barcenas no tenía ninguna
responsabilidad en el PP desde que él era presidente, falso. Se acaba
de publicar el recibo de nómina de 18.297 euros correspondientes al
mes de mayo del 2012 , cinco meses después de ganar las elecciones.
Los papeles de Bárcenas -que el presidente negó su veracidad en sede
parlamentaria- demostrarían que estamos ante una organización de
cariz mafioso que ha recibido dinero negro para financiar al partido y
a sus dirigentes a cambio de obra pública. Una situación que se inicia
en la época de Naseiro y Aznar y que llega, como mínimo, hasta el trío
Bárcenas-Cospedal-Rajoy. Posiblemente esta es la crisis institucional
más grave que hemos sufrido desde el 23-F. Por mucho que el presidente
quiera tapar sus pecados con la sombra alargada del españolismo

ya sea ora con Gibraltar, ora con Catalunya, la deslegitimación del
gobierno puede arrastrar a toda la democracia y aquellos que tenemos
responsabilidades políticas tenemos que ser los primeros en denunciar
estas prácticas y ponernos junto a la ciudadanía que, harta, reclama la
dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones generales.
Es preciso señalar que, si cómo parece, se confirma la veracidad de
los papeles del hasta hace poco amigo del alma de Rajoy, esta sería la
segunda estafa política del PP. No olvidemos que la primera fue el cambio
radical del programa electoral con el que concurrió a las elecciones.
A pesar de que el PP volviera a ganar y gobernara con el apoyo de UPyD
o incluso del PSOE o CiU al dictado de la ‘troika’, una convocatoria
electoral sería mejor que cualquiera otra solución puesto que la
ciudadanía habría tenido la posibilidad de ejercer de nuevo su derecho
a decidir.

