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Si vols rebre el full a casa envia’ns
un e-mail a correu@alt.cat
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Agenda concerts
d’estiu d’estiu 09
Xiringuito de a (costat Club Marítim)
ull
la Sal d’Altaf

Del 13 de juliol a l’1 d’agost
Poliesportiu Municipal
III CAMPUS D’ESTIU DE FUTBOL
SALA
Del 20 de juliol al 21 d’agost,
dilluns i dimecres de 8 a 9 del matí
IOGA A LA PLATJA

divendres, 31 de Juliol, a
les 22:00 hores
Plaça de l’Església
Recital de Piano
Elena Pérez Arzola
interpretant obres de Serge
Mühle
dissabte, 1 d’Agost, a partir
de les 22:00 hores
Voramat - Platja d’Altafulla
VII Festival Solidari amb els
pobles indígenes ALI-SUPAY
diumenge 2, d’agost, a les
19:00h
Plaça dels Vents
Actuació Castellera
...amb Els Salats de Súria i
els Castellers d’Altafulla
divendres 7, 22,30h
Racó del Fortí
VII CANTADA D’HAVANERES
dissabte 8 d’agost,, 22h
Plaça de l’església
CONCERT ‘EL MEU NOM ÉS
BACH’
...amb Claudi Arimany,

diumenge 9 d’agost,, 17h
Platja d’Altafulla
CONCURS DE CASTELLS DE
SORRA

diumenge, 10 d’agost, 22h
Concert ’Cantatas
Barrocas’,
Con Daniella Pini, mezzosoprano,
Maximo Mercelli, flauta y Daniel
Espasa, clavicèmbal
Plaça de l’esglèsia
Dijous, 13 d’agost, 22h.
Espectacle de Silvia Comes
‘ON’
Plaça de l’esglèsia
dies, 13-14-15-16 d’agost,
tarda/nit.
FIRA D’ARTESANS
Era del castell
Divendres, 14 d’agost,
18.30h.
CERCAVILA amb els Nans,
Gegants, Bastoners i Diables
d’Altafulla.
Baix a Mar
Divendres, 14 d’agost,
22.30h.
CORREFOC amb els Diables i el gat
de foc d’Altafulla.
Baix a Mar
Dies 15 i 23 d’agost, 18.30h.
Dissabte de 19 a 20.30h,

Un grupo de militantes de Alternativa Altafulla (AA) no
quisieron perderse la oportunidad de ver en directo el Tour de
Francia a su paso por tierras catalanas y llevaron el nombre de
Altafulla al puerto de Serra Seca

Cineclub Altafulla -Link
presenta:

Cinec

Seraphine Se

diumenge 9 d’agost,, 20h
Platja dels Vents
ANIMACIÓ INFANTIL

Dijous 23 de juliol 2009 - 21:00h

Dijous

Séraphine Louis es guanya la vida netejant cases. El poc temps lliure del que
disposa l’ocupa pintant. Wi l h e l m Uhde, un marxant fascinat pels pintors
moderns, descobreix un petit quadre que Séraphine havia portat uns dies abans.
Fascinat, el compra i convenç Séraphine perquè li ensenyi altres obres seves.

Séraphine Louis
disposa l’ocupa
moderns, desco
Fascinat, el com

Comença la I Guerra Mundial i Wilhelm Uhde es veu obligat a fugir de França.
Durant els quatre anys de guerra, i malgrat la gana, la misèria i els terribles
hiverns, Séraphine segueix pintant.

Comença la I Gu
Durant els quat
hiverns, Séraph

Wilhelm torna a França i, a petició de la seva germana Anne-Marie, decideix
anar a una exposició de pintors aficionats. Al fons de la sala descobreix grans
quadres plens de colors i immediatament reconeix l’estil. Només poden ser de
Séraphine. I decideix tornar-la a ajudar. Durant els anys següents, Séraphine
pinta els quadres més inspirats i ven molt, però...
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anar a una expo
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Galardonada amb 7 premis “Cesar”

Galardo

Venda d’entrades a “La Caixa”d’Altafulla

Venda d’

cinemes Les Bruixes - Altafulla - sala 4

la

sal

altafulla

Del 20 de juliol al 21 d’agost,
dimarts i divendres de 8 a 9 del
matí
TAI-TXI A LA PLATJA

flauta, Eduard Sánchez,
flauta, Joan Espina, violí
i viola, Jorge Fanjul,
violoncel, Pedro R.
Larrañaga, clavicèmbal.

Plaça de l’esglesia.
diumenge de 12h a 14h.
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE
PINTORS
Era del senyor
Dissabte, 15 d’agost,
22.00h.
CONCERT ‘CLÀSSICS I
TANGOS’ amb Pasquale Coviello,
acordió, i ‘QUARTET DE CORDA
MERIDIES amb C. Adriani, violí,
G. Minichiello, viola, i G. D’Amato,
violoncel.
Plaça de l’esglesia.
Diumenge, 16 d’agost,
20.00h.
SARDANES.
Plaça dels vents.
Dimarts, 18 d’agost,
22.00h.
Concert ‘DE MOZART A
MONTSALVATGE’ amb Ute
Beckert, soprano i Frank Wasser,
piano.

Un ciudadano de
Altafulla nos ha
enviado esta foto,
del final del paseo
marítimo, donde
unos pivotes que
se utilizan para
que los vehículos
no estacionen
encima de la arena
se han convertido
en hierros que
sobresalen en
la calzada y se
convierten en un
peligro potencial
para paseantes y
ciclistas

Dies, 19-20-21 d’agost, de
18.00h a 21.00h.
BASKET 3X3.
Parc del canal de la rasa
Dissabte, 22 d’agost,
22.00h.
Concert de NUOVO TRIO
FAURÈ, amb F. Brunetto,
piano, S.Minella, violí i M.
Perin, violoncel.
Plaça de l’esglesia.
Dies, 28 d’agost al 6 de
setembre, 22.00h.
Dissabte de 19 a 20.30h, diumenge
de 12h a 14h.
exposició de Josep Magriñá
Era del senyor.
Diumenge, 30 d’agost,
22.00h.
NIT DE PIANO I POEMES
Plaça de l’esglesia.

Contactes: cineclubaltafulla@gmail.com - 696 405 016

altafulla

Del 29 de juny al 14 d’agost
Poliesportiu Municipal
I ESPLAI DE FUTBOL SALA

www.alt.cat
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La sala de cine
de Les Bruixes se
queda pequeña en la
segunda proyección
del cineclub
La segunda sesión de cine pro
yectada por el Cineclub Alta
fulla-Link fue un rotundo éxito.
98 persones ocuparon todos
los asientos disponibles y unas
10 más (entre ellas parte del
equipo directivo de la entidad)
tuvieron que desistir de ver el
film por falta de aforo.
El film ‘Séraphine’, ganadora
de 7 premios César (entre otros
el de mejor película y mejor
actriz), nuevamente cumplió
el objetivo del cineclub, satisfaciendo las expectativas de la
gran mayoría del público asistente. Ahora, según nos informan desde Cineclub AltafullaLink, la siguiente proyección se
llevará a cabo el jueves 27 de
agosto (último jueves de mes)
pero ésta vez bajo las estrellas
ya que este grupo entusiasta
quiere organizar un cine a la
fresca y su intención es realizarlo en la plaza de la iglesia y
con la proyección de una película apta para todos los públicos.
Para más información:
cineclubaltafulla@gmail.com

cinemes

Contact

correu@alt.cat
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Los semáforos de Altafulla
La Cruz Roja y el
Ministerio de Interior
han pedido que los
usuarios de móviles
incluyan en la guía de
su teléfono el contacto
“Aa” seguido del
nombre de la persona que debe
ser avisada en caso de accidente
para agilizar los servicios de
emergencia.

Es preocupante que
La Caixa, después de
muchas vueltas, haya
concedido 10 hipotecas a
los futuros propietarios
de las viviendas
protegidas y que ahora
espere a ‘soltar’ el dinero a una subvención
de Madrid que ADIGSA se ofrece a adelantar
pero a La Caixa parece que le gusta más
el dinero de Madrid y las familias deben
seguir esperando.

Hace unos días los socios de
la Peña Ciclista se llevaron
un buen susto al comprobar
que todo el material había
desaparecido de su local y que
tras forzar la cerradura la
habían vuelto a colocar en su
sitio y cerrado la puerta.
No fueron los ‘cacos’ sino la
descordinación entre el equipo de
gobierno y la empresa encargada del
derribo que había trasladado el material
porque tenían orden de empezar.

aa
www.alt.cat

Són les subvencions que dona la Generalitat (anys 2008-13)
per inversions a Biblioteques que no es cobraran

Un nyap del govern fa que
Altafulla perdi 350.000 euros
El govern municipal ha renunciat a 350.000€ de la subvenció del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya que li van ser atorgats l’any
2008 per la construcció i posada en marxa de la biblioteca municipal.
Així es fan les coses, de pressa i corrents, sense fer els números
correctes, sense un projecte adequat, sense previsió de despeses
anuals.... Per “apuntarse un tanto”, menysprear a
la oposició i engreixar les megalomanies d’algun
regidor. La famosa biblioteca no es pot dur a
terme perquè el pressupost real de construcció, gestió del projecte i mobiliari, calculat un
any després de demanar la subvenció, arriba
a un mínim de 2.200.000€.
El pressupost previst per l’Ajuntament, i el
Sr. Blanch regidor de cultura i de finances
i que també se’n ocupa de decidir els nous
equipaments que necessita Altafulla, era
gairebé la meitat, de les quals la Generalitat subvencionava 350.000 i l’Ajuntament
900.000... I ara ja no hi ha préstecs com
els que va concedir l’Empresa d’Aigües (3
milions que es van destinar majoritàriament al “monoesportiu” municipal
i que hem d’anar retornant durant
20 anys!). Ara la realitat s’imposa,
no hi ha diners per fer una biblioteca d’aquestes característiques i
preu. Ja ho deia Alternativa (AA),
fent notar a més que aquest equipament tal i com estava previst, tindria

unes despeses anuals de mes de 200.000 euros!
Aquests diners reservats pel PUOSC es podrien haver
destinat a cobrir altres necessitats més peremptòries com
la xarxa de pluvials de la
vila, molt incompleta i
deficient, a finalitzar
projectes, com Marques de Tamarit 3ª
fase o la rotonda dels cine-

mes, a fer algun equipament a
Brises del Mar o a millorar l’enllumenat de
zones com Sant Antoni. Però no. I a més s’han
perdut 350.000 euros que ja no podran venir
d’aquest tipus de subvenció fins l’any 2013.
No cal recordar què va passar amb el famós camp de gespa del regidor menys participatiu i amb menys cintura que es va haver d’empassar la seva megalomania d’una nit d’estiu. A aquest govern se
li dona bé fer volar coloms: promet, publicita, fins i tot dona pressupostos (incorrectes) per a projectes que no es poden fer. Com la
residència de gent gran, a Els Munts. Molts castells però tots de
sorra!

Alternativa Altafulla explica “l’espectacular”
acord de finançament a la platja
Alternativa Altafulla (AA-EPM) ha escollit un
dia, una hora i un lloc refrescant per explicar,
des de la nostra òptica de l’esquerra verda,
l’espectacular acord de finançament.
A les 8 de la tarda del diumenge 19 de juliol, a
la platja d’Altafulla, davant el mar, una trentena
de persones han respost a la crida feta per
Alternativa, en la qual el diputat Daniel Pi (ICVEUiA) ha explicat amb tot detall els temes de
l’acord assolit.
L’acte, presentat per el ex-alcalde i regidor
Francesc Farré, també ha comptat amb la

presència del director general de Relacions
Institucionals i membre d’Alternativa Altafulla
(AA), Fèlix Alonso.
Els presents, en una animada xerrada, han posat
de manifest la seva incredulitat davant els que,
per raons electoralistes, s’oposen al millor acord
de finançament que ha tingut mai Catalunya
i que pot oxigenar les polítiques socials de la
ciutadania de Catalunya i que obra la porta,
segons Alternativa Altafulla, a la construcció
d’una Espanya més federal, més justa i més
solidària.

