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“La N-340 és la carretera de la mort. La situació és insostenible la millor solució
és la gratuïtat de l’AP-7”, sosté Fèlix Alonso, portaveu de la Comissió de Foment

Alonso insta Foment a impulsar la gratuïtat de l’AP7
fins que es completi el desdoblament de l’autovia
En Comú Podem, junt amb la resta del
grup parlamentari, ha registrat aquest
dimecres al Congrés dels Diputats una
Proposició no de Llei (PNL) que reclama
la gratuïtat de l’autopista AP-7 al seu
pas per les Terres de l’Ebre, fins que no
finalitzin les obres del desdoblament de
l’autovia. L’elevat nombre d’accidents
a la N-340 –ahir es va produïr un nou
accident mortal a l’Aldea- suposa una
“situació insostenible” que només es
pot solucionar amb la gratuïtat de l’AP7, defensa el diputat d’En Comú Podem
per Tarragona, Fèlix Alonso, portaveu
del grup a la comissió de Foment. “La
N-340 és la carretera de la mort, la
quantitat de vehicles que hi passen la
fa molt perillosa”, lamenta Alonso.

que es completi el desdoblament
d’aquests trams, la PNL demana
“bonificar el 100% en el preu dels
peatges, de forma provisional i
urgent, pel trànsit de vehicles per
l’autopista AP-7”.

“La PNL és una urgència i un
compromís que tenim amb el
territori”, assenyala Fèlix Alonso,
que com alcalde d’Altafulla forma
part del ‘Pacte de Berà’. Alonso
recorda que fa setmanes que
els veïns tallen periòdicament
la N-340 per a reclamar solucions, mentre que el Ministeri de
Foment “no pren cap iniciativa”.
El diputat destaca que les obres
El grup de Podemos-En Comú Podem-La Marea a la comissió de Foment: Fèlix Alonso (portaveu), Lucía Martín, de l’A7 poden allargar-se en el
La confluència catalana insta el Minis- Miguel Vila, irene Montero, Sergio Pascual (president), Alexandra Fernández, Rosana Pastor y Rafa Mayoral
temps perquè impliquen “exproteri de Foment a accelerar la construcpiacions, període d’al·legacions,
ció dels trams pendents de l’autovia A7 al seu pas per les Terres de l’Ebre execució pública, etc.”. “Pot durar anys i la situació no es pot sostenir. Una
a Tarragona, entre Torreblanca (Castelló) i El Perelló, entre el Perelló i l’Hos- AP-7 gratuïta allà on no hi hagi desdoblament a l’A7 és la solució mes ràpida
pitalet de l’Infant, i de La Mora/Altafulla fins a Vilafranca del Penedès. Fins per estalviar accidents”, conclou Alonso.

Una trentena de nens i nenes participen el 1r
Campionat d’Scrabble Escolar de Tarragona
El Casal La Violeta d'Altafulla va acollir el passat diumenge 14 de febrer, el 1r
Campionat d'Scrabble Escolar de Tarragona. L'esdeveniment va ser un èxit
tant d'assistència com d'organització, convertint-se en una jornada de festa de
la cultura, combinada amb el coneixement i l'oci. El campionat va aplegar una
trentena de nens i nenes de 5è i 6è de les dues escoles de primària d'Altafulla
i també d'una escola de Torredembarra.
La canalla va gaudir de la competició i del joc amb una gran esportivitat. Els
familiars van quedar encantats per la rebuda, el tracte i les atencions brindades
per l'organització i orgullosos dels seus fills i filles. La Federació d'Scrabble
catalana ha mostrat la seva satisfecció pel resultat obtingut de l'activitat i
d'obrir un nou Club Escolar. També Link, com entitat organitzadora amb el
suport de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament, es mostren satisfets de
poder difondre la llengua catalana a través del joc i d'impulsar la complicitat i
el respecte entre els joves contrincants.
En general, ha estat una jornada plena de nervis, alegria i il·lusió. Les ganes
de competir no han aparcat les ganes de jugar. Aquesta prèvia ha estat
classificatòria i les sis parelles finalistes representaran la província a la Gran
Final d'Scrabble Escolar dels Països Catalans 2016, al Prat de Llobregat el 12
de març.
Les parelles classificades per anar a aquesta final han estat:
1r premi: Judith Vilchez i Eduard Borrallo
2n premi: Mireia Arqués i María Poll
3r premi: Paula Sánchez i Diego Abad
4ts classificats: Lucía Martínez i Marina Brullas
5es classificats: Joel López i Àlex Padilla
6es classificats: Alejandro Mariscal i Miquel Tribaldo
Altafulla serà la seu del Campionat d'Espanya de Scrabble, que es desenvoluparà
durant els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig.

l’esquerra municipalista - www.al
correu@alt.cat nº163 gener 2015

aa
www.alt.cat

Altafulla inaugura les
obres d’urbanització del
carrer Martí d’Ardenya
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, i la regidora
d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla, Marisa
Méndez-Vigo, acompanyats de la resta de regidors
i regidores del consistori, han inaugurat aquest
matí les obres d’urbanització del carrer Martí
d’Ardenya, un projecte de millora urbanística que
s’emmarca dins el Pla Integral de la Vila Closa.
L’actuació ha consistit en l’enderroc de les
antigues voreres i la calçada, la construcció de
noves voreres més amples amb un panot de pedra
natural, i la formació d’una nova calçada més
estreta, a la mateixa alçada de les voreres, amb
paviment bituminós.
S’ha suprimit l’aparcament al carrer i el trànsit
rodat, i s’han instal·lat diversos elements
de mobiliari urbà com ara jardineres, bancs,
lluminàries, entre d’altres, que permetran assolir
un caràcter de nucli històric per a la via i afavorir
la seguretat de les persones a l’hora de convertir
l’espai en illa de vianants.
En aquest sentit, tal i com s’ha acordat amb els
veïns, a partir d’avui es farà una prova de tres

mesos sense trànsit rodat per avaluar més tard,
si es consideri oportú, reprendre la circulació
de vehicles en aquesta zona. El que sí que s’ha
considerat és que els veïns i els comerciants
podran parar amb els seus vehicles al carrer en
cas de càrrega i descàrrega.
També s’ha dut a terme una nova canalització
d’aigües pluvials soterrada, la connexió dels
desguassos de pluvials de cada casa a la xarxa
general, i el soterrament de les instal·lacions aèries
com ara el cablejat elèctric.
L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha titllat el dia
d’avui de “molt especial amb la presentació d’un
projecte que pretén esdevenir l’aparador del que
en un futur s’ha de convertir el futur de la Vila
Closa”. Ha destacat que “molts altres pobles de la
costa ja ho han fet, i s’ha demostrat que iniciatives
d’aquest tipus serveixen per dinamitzar la vida
social i comercial, i més a Altafulla amb un entorn
incomparable”.
La regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo,
ha assegurat que “es tracta d’una remodelació en

profunditat, que segueix les directrius estètiques
de la resta de carrers de la Vila Closa, i que
significa la recuperació del poble de tota la vida,
i d’un poble per la gent”. Ha avançat que, un cop
enllestides les obres, la intenció del consistori és
“impulsar-hi diferents iniciatives durant els caps
de setmana per dinamitzar-lo i donar-li vida”.
Les obres van començar el passat 29 de setembre i
han finalitzat aquest passat dijous. El cost ha estat
de 180.477,04 € amb IVA inclòs, i les tasques han
anat a càrrec de l’empresa Cobra Instalaciones y
Servicios SA.
La inauguració ha comptat amb una actuació
de l’Escola Municipal de Música d’Altafulla, i
amb una nova aventura del Pepito, a càrrec de
la contacontes Pepi Miró, en aquesta ocasió a
l’entorn del renovat Martí d’Ardenya. Els assistents
també han pogut gaudir d’un pica-pica.
L’acte també ha servit per contribuir en la
recuperació de la memòria històrica, amb la
restauració oficial del nom originari del carrer de
l’Hostal.
El passat 16 de febrer van visitar Altafulla la
subdirectora general de Programació Turística i la cap de servei de Planificació Turística.
L’objectiu de la visita era conèixer la nostra
vila amb més detall, les possibilitats de millora en l’àmbit turístic i valorar la concessió
d’una important subvenció per part de la Generalitat per invertir al barri marítim. Ambdues van quedar entusiasmades amb Altafulla
i els recursos naturals i materials que tenim
per oferir.

Arriben les ‘Tapes Bruixes Altafulla’
Altafulla celebra aquesta primavera la primera
edició del “Tapes Bruixes Altafulla”. Es tracta
d’un nova activitat gastronòmica, una ruta de tapes per més de 15 bars i restaurants de la vila.
Tapes d’exquisida elaboració i acurada presentació que delectaran els paladars més exigents
amb noms relacionats amb les bruixes que donen fama al poble: “Embruix marítim”, “El barret
de la bruixa”, “Encanteri al fons del mar”, “Vara
per tres, vara per quatre, la tapa del Ramonet”,
“El combinatori de la Xoixeta”…

Els participants de la ruta tindran al seu abast un
llibret que podran anar omplint amb el segell de
cada establiment. Qui aconsegueixi omplir-lo tot,
tindrà un petit obsequi i podrà votar la tapa que
més li ha agradat. L’establiment de la tapa guanyadora rebrà un reconeiximent. Totes les tapes
tindran un cost de 2,50 € (tapa + cervesa o vi).
Tapes Bruixes Altafulla forma part de les activitats que es fan dins el marc de Catalunya Regió
Europea Gastronòmica-2016 i se celebrarà del
24 de maig al 10 d’abril.

