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Badenes o barbarie

Según entrevista publicada por el Diari de Tarragona a uno de los
vecinos que impulsan una campaña que ya ha recogido más de 500
firmas para que se mantengan los badenes de Marqués de Tamarit, «ya
que hay otros que no sirven para reducir la velocidad», señala que se
demuestra que se corre más donde no hay estos dispositivos.
«Este gobierno municipal parece que quiera dar la razón a los que pasan
rebajándoles los badenes, con el dinero que no tenemos, en lugar de a
los que pagan, viven y reclaman la extensión de la amplitud, seguridad
y tranquilidad del segundo tramo al resto del paseo urbano».

www.alt.cat

Pié de foto. Imagen del último de los accidentes que se producen en la zona del CARRER
Marqués de Tamarit dónde no existen badenes.

Mamma mia!! quina fantàstica resposta va donar la gent
a la darrera programació del Cineclub Altafulla-Link!!

Una preciosa nit de lluna nova, una temperatura
excel·lent, els peus a la sorra, l’entrepà, la cervesa, l’aigua, les crispetes, els dolços i més de 400
persones compartint el projecte del Cineclub.
Una nit màgica!!
L’èxit de la convocatòria va fer que les 100 places
previstes inicialment per l’organització i les 140
places ampliades a darrera hora, es quedessin
curtes, fet que va afavorir que els nens, nenes i joves que van seure a la sorra, i fora del recinte re-

servat, també poguessin gaudir de la projecció.
El Cineclub Altafulla-Link és un projecte que de
moment no disposa de subvencions públiques. És
per tant una feina que el grup fa de forma voluntària i que compta amb el suport d’un petit grup
de socis i sòcies amb una petita aportació anual i,
el més important, amb tota la seva il·lusió.
El Cineclub té constància de l’interès de molts
vilatans i vilatanes perquè el Cineclub Altafulla-Link tingui continuïtat, i per això us convida

Tornen les aigües brutes a la zona que hi ha entre l’Eroski
i el pàrking dels cinemes. Les reclamacions reiterades sembla que se
les emporti l’aigua..

a formar part d’aquest grup de socis i sòcies del
Cineclub. Podeu adreçar-vos a: cineclubaltafulla@
gmail.com i rebreu d’ells la informació corresponent.
La propera projecció serà el 17 de setembre
a les 21 h, als cinemes Les Bruixes, amb la
pel·lícula: Quemar después de leer, dels directors Joel i Ethan Coen, amb George Clooney,
Frances McDormand, John Malkovich, Tilda
Seinton i Brad Pitt. US ESPEREN!!!

Dipòsit de runes? Almenys ho sembla. A

la Plaça nova on era la Fonda Laura. L’ajuntament
hauria de prendre mesures

En Defensa del Tren com a servei públic i de
qualitat El proper 24 de setembre Alternativa Altafulla projectarà en l’espai
de l’estació d’Altafulla la pel·lícula “La
Cuadrilla” de Ken Loach, un film de
denuncia contra la política de privatitzacions dels ferrocarrils que va realitzar Anglaterra a mitjans dels anys 90.
Una projecció que pretén conscienciar
la ciutadania en la defensa d’un servei
que no es pot oblidar dels regionals, els
rodalies i les estacions com Altafulla.
Alternativa, que forma part de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, fa
una crida a participar en aquest acte
i com a prèvia a un trajecte reivindicatiu el dia 26 en la línia entre Reus i
Mora per denunciar l’estat de deixadesa de les estacions i serveis per part
d’Adif i Renfe.
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Los semáforos de Altafulla
Els Castellers d’Altafulla
viuen el millor moment de
la temporada després que
el diumenge 6 de setembre
a Tarragona aconseguissin
per segona vegada aquest
any un castell de 7, el 3 de 7,
a més del 2 de 6, 4 de 6 net, 3 de 6 amb
l’agulla i pilar de 5. Un excel·lent moment
després del protagonisme televisiu
d’Altafulla en el programa Quarts de Nou.

L’11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya,
el sr. alcalde (PSC) farà
la lectura d’un manifest
institucional, mantenint
així la iniciativa
que en el seu dia va
prendre l’alcalde Farré (AA). El que
desconeixem és si li demanarà a la seva
tinent d’alcalde que el seu partit (PP)
retiri el recurs contra l’Estatut.

L’esforç per reunir en el
Museu d’Altafulla una
excel·lent col·lecció de la
vida rural i quotidiana que
va encapçalar el Salvador
Gatell, Vadó, no té la seva
recompensa donat que el
museu està pràcticament tancat
tot l’any i ni tant sols figura en els
espais destacats de la recent guia
de turisme d’Altafulla.
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‘No te ajunto’

http://www.flickr.com/photos

Han passat els dies prudencials per a que aquest article no es pugui interpretar, de cap de les maneres, com una intromissió negativa en la festa que a l’estiu es celebra a Altafulla, la Fira d’Artesans.
Com tothom reconeix, la Fira, al llarg dels anys, s’ha anat consolidant i és una de les de més prestigi que es celebren a Catalunya.
Aquest any no ha estat una excepció i unes 20.000 persones han
pogut gaudir de quatre dies d’esbarjo, música, cultura i artesania.
El treball que comporta organitzar un esdeveniment d’aquesta ca-

tegoria és monumental i hem de reconèixer que de la mà d’en Joan
Carnicer i el col·lectiu d’artesans, això rutlla molt bé.
La sorpresa (o no tant) la trobem quan aquest any la Fira no ha
tingut cap subvenció per part de l’ajuntament d’Altafulla i alguns
considerem que darrera pot haver-hi un desig de canviar de mans
per fer-la seva. Tot va començar fa anys quan algú des de la casa
Gran volia ‘imposar’ el seu criteri en contra de l’opinió dels organitzadors, que des d’un punt de vista pragmàtic consideraven que si
la Fira s’obria a stands no pròpiament d’artesans
el resultat al llarg dels anys seria una pèrdua
de credibilitat, lluny del reconeixement dels
veritables i escassos artesans de Catalunya.
Tot apunta a que els fets han donat la raó als
organitzadors.
Però, en aquest darrer període, encara ha
estat més difícil la relació entre l’equip de
govern i els organitzadors. Mostra d’això va ser la reunió del Patronat de Turisme del 19 de novembre de 2008 que
en la seva acta recollia greus acusacions
per part d’alguns dels regidors/es presents i del gerent de turisme cap l’equip
organitzador de la Fira. Més endavant un
regidor va intentar aconseguir el nom i les
adreces dels firaries, amb motius que podem
intuir. I, finalment, un acte de conciliació davant del jutge de Pau d’Altafulla que no es va
poder celebrar per la no compareixença dels
regidors i gerent implicats en la disputa.
A vegades ens dona la sensació que a Altafulla
alguns tenen com llibre de capçalera
‘EL LIBRO GORDO DE PETETE’ quan li diu a
alguns ‘NO TE AJUNTO’

Precaució, si. Alarmisme, no

El virus de la grip A és un nou virus que fins ara no s’havia trobat en éssers humans. La
simptomatologia compatible amb la grip A és febre igual o superior a 38°C i símptomes
d’infecció respiratòria aguda (tos, dificultat respiratòria, mal de cap, augment de la secreció nasal, mal de coll, dolors musculars i malestar general), que poden anar acompanyats
de diarrea i vòmits. L’expansió del virus H1N1 (més benigne que el de la grip comuna, se-

gons els experts) ha posat en estat d’alerta les administracions sanitàries i els organismes
internacionals de salut, enmig d’una preocupació social creixent. La millor vacuna contra
aquesta inquietud és, sens dubte, la transparència informativa, la planificació sanitària,
la pedagogia preventiva i la responsabilitat ciutadana a l’hora de limitar la propagació del
virus i de fer un bon ús dels serveis sanitaris per evitar el col·lapse del sistema.

