NO ET DEIXIS
OFEGAR
Fa unes setmanes, part de la muntanya de Sant Antoni va aparèixer tancada. El seu propietari, sense cap permís municipal, va començar a col·locar les
tanques que han fet saltar l’alarma a Altafulla. Sant Antoni és de tots,
també dels seus propietaris. La metàstasi de totxos que han patit Cala Tamarit, la Móra i el Canyadell no s’ha d’extendre fins al pulmó verd que li
queda a Altafulla. El nostre municipi tan sols té 7 km2 i perdre Sant Antoni seria dilapidar el nostre patrimoni. La futura construcció de l’enllaç, no asfaltat, amb la Urbanització de Brises del Mar podria significar donar via
lliure a la connexió d’un continu urbà i a la construcció en terrenys rústics de
gran valor patrimonial (cultura de la pedra seca) i paisatgístic, trencant així
l’encant de "vila menuda" que ens diferencia de la resta de poblacions costaneres del Baix Gaià. L’aprovació al POUM (Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal), per part de l’equip de govern, de la nostra proposta de convertir la
muntanya de Sant Antoni en zona protegida i Parc Forestal pretén frenar
la possibilitat de construir a la muntanya, i adequar-la per tal que esdevingui
un veritable espai d’oci amb itineraris per passejar, amb zones d’esbarjo,
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gimnàstica i miradors.
La figura legal que es crearà no es troba lliure de contradiccions: com pot
crear-se un parc d’ús públic en un terreny privat? Qui el gestionarà?
Són algunes de les preguntes que s’han de respondre. Exemples com el de
Collserola ens poden ajudar. Però, si hi ha una cosa clara a Altafulla és
que Sant Antoni és un lloc "màgic" de trobada, passeig i gaudi d’una naturalesa cada dia més amenaçada i que la ciutadania desitja conservar i millorar
aquest llegat per a generacions futures.
Defensar Sant Antoni o l’Amazonia equatoriana (com fan els nostres
veïns d’Ali-Supay) és la mateixa lluita. Seria immoral només alçar la nostra
veu en temes tan dramàtics com el del cas Prestige i no dir res davant d’una
agressió tan propera.
Aturem-nos un moment a respirar, a omplir els nostres pulmons amb l’aire
fresc dels "pins bens" i serem capaços de comprendre que encara ens queda
l’alè suficient per a defensar el patrimoni de tota Altafulla i que ningú no
pot posar portes a la muntanya.
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GAIANADES
PRIMER PLE ORDINARI
L’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ
ha defensat reformes dels
Patronats com ara consensuar el
nom de les persones amb un pes
cabdal en cada sector. En el cas
de Cultura creiem que persones
com Fonxo Blanch no en
poden quedar al marge. D’altra
banda, hem donat suport a dues
mocions presentades per l’equip
de govern i per ERC en les quals
es demana un nou Estatut
Nacional i l’increment de
l’autogovern. Hem presentat una
moció de suport a la Marxa per
la Pau i precs i preguntes en
referència al Pla d’Incendis, als
contenidors, a millores per Brises
del Mar, al manifest per Sant
Antoni, a la supressió de la línia
29 i al Pla de Dinamització
Comercial. En el Ple també s’ha
informat, entre altres coses, de la
suspensió provisional del POUM,
la cobertura de la pista
poliesportiva de La Portalada,
l’estat de l’aigua de la platja,
l’expedient per les tanques de
Sant Antoni i les accions per
suprimir el soroll de les motos.
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DESCARREGA GUANYA
EL II TROFEU DE
FUTBOL SALA
D’ALTAFULLA
CASTELLS DE NOU
A ALTAFULLA
Altafulla es manté com a plaça
castellera de 9 després de
l’actuació dels Castellers de
Vilafranca que van assolir el
passat 26 de juliol un magnífic 3
de 9 amb folre en la diada de la
Mostra de Natura. Una Mostra
que va aconseguir un èxit de
participació. Els vilafranquins i la
colla Joves Xiquets de Valls
van obsequiar-nos amb castells
de la gamma de vuit. Els
Castellers d’Altafulla van
poder completar el 3 de 6 i el 4
de 6 amb l’agulla, un intent de
torre de 6 i un intent desmuntat
del 5 de 6.

DIADA DELS
POBLES INDÍGENES
El proper 9 d’agost tindrà lloc a la
platja d’Altafulla un Festival
Solidari amb motiu de la Diada
Mundial dels Pobles
Indígenes. El Festival organitzat
per Ali Supay comptarà amb
castells, poesia i música arran la
mar amb "Mònica Escrig",
"Alterna-tiu" i "Leim i
Sargón".

l’abstenció del PP, ha aprovat
adherir-se i donar suport logístic
als marxadors que han escollit
Altafulla, com a etapa, en
reconeixement per haver estat el
primer municipi de Tarragona
que es va declarar contra la
guerra d’Iraq. Tothom està
convidat a participar en l’etapa
que caminarà de Reus a
Altafulla el 27 d’agost i també
a la rebuda que tindrà lloc al
vespre.

Amb un gran èxit de públic i
d’organització es va celebrar el
II Trofeu de Futbol Sala
d'Altafulla. L'equip format per
joves altafullencs Descarrega
va guanyar el II Trofeu, que es va
celebrar a la pista de l'escola La
Portalada. Catorze equips
dividits en dos grups durant tres
setmanes van disputar una
lligueta. La final, molt
emocionant, la va guanyar
Descarrega davant la P. Baix
Camp amb el resultat de 5-4 i el

VD’ALTAFULLA
MILLA
Organitzen:
Penya Ciclista d’Altafulla i
Ajuntament d’Altafulla
Col.laboren:

A.T.E.C.A.

Consell Esportiu
del Tarragonés

MARXA PER LA PAU
L’Ajuntament d’Altafulla dóna
suport a la Marxa Catalana per
la Cultura de la Pau que
arribarà el dimecres 27 d’agost.
La Marxa s’iniciarà el 23 a
Tortosa i finalitzarà el 7 de
setembre a Figueres reclamant a
partits, institucions i a la
ciutadania la presa de
compromisos concrets per a la
Pau. El ple d’Altafulla, amb

Dissabte,
23 d’agost

Inscripcions:
Ajuntament
d’Altafulla i
Centre
d’informació
turística

19.30 h.
Passeig de Botigues
de Mar d’Altafulla

partit entre els Robuztitos i
Promesas el guanyaren els
primers per un ajustat 2-1. El
trofeu al màxim golejador se’l va
emportar Ronaldinho
(Descarrega).

Excursió de la
Penya per Sant Antoni
Com és tradició, la Penya
Ciclista d’Altafulla va tornar a
organitzar una excursió popular
amb bicicletes de muntanya. La
zona escollida aquest any va
serla muntanya de Sant Antoni,
que, sumada a la calor, va
suposar una duresa especial. Per
la nit alguns membres de la
Penya van realitzar la primera
sortida nocturna des d’Altafulla
a Salomó, tornant per la Riera,
tot plegat per la muntanya, amb
bons ànims i un petit incident:
Diego Rubio va caure en una
baixada a causa d’un petit
problema amb la llanterna frontal.
Malgrat l’espectacularitat de la
caiguda, afortunadament
l’incident no va tenir més
conseqüències i el grup de
muntanya de la Penya podrà
continuar gaudint del seu guia
preferit. La nit van acabar-la a les
piscines municipals on van poder
recuperar les forces i explicar les
"batalletes".

TA-KA-TÀ INFANTIL
A ALTAFULLA
A partir del 4 d’agost a la platja
del Canyadell, les tardes de
dilluns, dimecres i divendres a les
19:30h es realitzarà una estada

esportiva per a nens i nenes de
6 a 12 anys. El curs, gratuït,
es complementarà amb classes
d’iniciació a l’atletisme (esport
base) per, més endavant,
introduir-se en les tècniques
d’un esport que va néixer com
a alternativa d’oci per als
pescadors de la Barceloneta.
La iniciativa de l’Alternativa
Baix Gaià per dinamitzar les
activitats lúdicoesportives a
Altafulla comptarà amb la
direcció tècnica d’Alejandro
Francino, mestre de
nombrosos esportistes de la
nostra demarcació.

FESTA MAJOR A
BRISES DEL MAR
Els dies 8 i 9 d’agost se
celebrarà la festa major de la
urbanització de Brises,
organitzada per l’Associació
de Veïns. Aquest any, el gran
atractiu és la nova pista
poliesportiva que amb el treball
voluntari dels veïns s’ha pogut
realitzar. També s’ha
condicionat la plaça de les
Moreres i ja només falta que
arribin les porteries de futbol
sala que el Patronat Municipal
d’Esports en la seva primera
reunió després de la formació del
nou consistori acaba d’aprovar.
La festa comptarà amb les ja
tradicionals carrera pedestre i
botifarrada nocturna.
Completaran les jornades
festives diverses activitats, entre
les quals no podia faltar el ball
amb una discoteca mòbil

