L’esforç d’Altafulla en Educació*

*Falta computar les despeses a la Portalada. el Roquissar i a l’Institut
Quadre resum del desglossament de la despesa de les Llars d’infants

Despesa
Càtering
Despeses de personal
Material oficina
Material escolar
Despeses generals
Préstec
Amortització
Total
Resum ingressos:
Ingrés per taxa (previsió): 		
Subvenció Diputació 2012/13		
Total: 		
Aportació ajuntament

Francesc Blanch
14.172,38€
154.861,26€
43,80€
463,41€
4.185,87€
15.583,78€
3.339,00€
192.649,50€

232.417,66€
102.375,00€
334.792,66€
186.387,97€

Hort de Pau
34.273,57€
254.423,91€
81,20€
948,60€
20.942,85€
0,00€
17.861,00€
328.531,13€

Total
48.445,95€
409.285,17€
125,00€
1.412,01€
25.128,72€
15.583,78€
21.200,00€
521.180,63€

Distribució despesa de les Llars d’infants

Administracions (impostos): 55,4% (Ajuntament 35,8% Diputació (abans Generalitat) 19,6%);
Famílies (quota): 44,6%. La quota bàsica és de 101,95 euros mensual, l’ampliació de 12h a 15h
de 66,03 euros i el dinar de 4,41 euros/dia pels abonats

Quadre resum despesa Escola de Música
Concepte
Despeses de personal
Despesa material i lloguer
Manteniment general
Inversió i amortització
Total

Import
239.643,76€
735,12€
3.784,98€
17.068,84€
261.232,70€

Ingressos previstos:
Diputació de Tarragona
Consell Comarcal
Previsió ingrés curs 2012-2013
Aportació ajuntament

13.818,00€
22.619,05€ (2012/13)
165.127,73€
96.104,97*€

*És possible que l’aportació del Consell Comarcal desaparegui
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El dia de Sant Jordi:
Homenatge d’AA a
García Márquez

Despesa de l’Escola d’Adults
Ingressos:
Quotes 2013-14
Subvenció Consell Comarcal (2012/13)
Total ingressos (previsió):
Quadre resum despesa
Concepte
Despeses de personal
Despeses de professorat
Despeses corrents
Amortització material inversió
Total
Aportació ajuntament

18.879,92€
2.992,35€
23.883,72€
Import
12.880,36€
30.151,00€
7.278,88€
4.307,06€
54.617,30€
30.733,58* €

*És possible que l’aportació del Consell Comarcal desaparegui

L’Ajuntament d’Altafulla penja la bandera
republicana al balcó del consistori

L’Ajuntament d’Altafulla ha penjat pel 14 d’abril al balcó del consistori la bandera tricolor amb motiu de la proclamació fa 83 anys
de la segona República Espanyola. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix
Alonso, ha recordat que aquests fets són un símbol de les llibertats democràtiques i ha insistit què Catalunya necessita votar per
decidir el seu futur.
“Las maestras de la República”
a la Sala de Plens de l’ajuntament d’Altafulla
Amb un gran aplaudiment va acabar la projecció del documental
“Las Maestras de la República” que va tenir lloc a la sala de
plens de l’ajuntament d’Altafulla. Amb una sala plena de gom a
gom, l’associació LINK va commemorar el 14 d’abril amb aquest
documental, realitzat per la federació d’ensenyants d’UGT en el
qual incideix en dos elements cabdals de la República: l’extensió
d’una educació pública de qualitat i els drets de les dones.

L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
convocarà un ple extraordinari de
suport a la convocatòria de la consulta
El consell directiu de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) es va
concentrar el 9 d’abril per mostrar el seu rebuig a la negativa del Congrés dels
Diputats per a transferir a la Generalitat les competències de referèndums.
En aquest sentit, i davant del compromís de l’AMI de “facilitar i impulsar la
celebració d’una consulta a Catalunya”, a la trobada s’ha decidit que els
ajuntaments catalans convocaran plens extraordinaris per a donar suport a la
convocatòria. Així ho va avançar el batlle altafullenc, Fèlix Alonso, el qual ha
explicat que “quan el President faci la convocatòria, hem d’estar preparats
per a estar a la seva disposició i de la majoria del Parlament de Catalunya
per a poder celebrar aquesta consulta que considerem imprescindible”.
Alonso ha valorat positivament la trobada. Entén que “el que va passar
al Congrés és una altra porta que es tanca, i que no és l’última, i que,
per tant, els ajuntaments han de dir alguna cosa”. Ha afegit que “el més
important és saber el que vol Catalunya, i l’única manera de saber-ho és
deixant-la votar”.
En aquest sentit, ha lamentat que “els que diuen defensar Espanya,
cada dia ens allunyen més”. Ha reconegut que li hagués agradat tenir una
relació amb Espanya “compartida i de tu a tu”, però que “el que no farà
és estar d’acord amb aquells que no defensen la democràcia i no deixen
parlar al poble”.

Josep M. Vila d’Abadal, president de l’AMI i alcalde de Vic, Fèlix Alonso, alcalde
d’Altafulla i Marc Mur, alcalde de Flix

La Setmana Santa
a Altafulla,
un èxit

Oreneta
La Torreta
San Martín

95 %
70 %
70 %

Gran Claustre 100 % Don Quijote 85-90 %
Yola
80 % Santa Eulàlia 70 %
obtigudes per l’oficina de turisme i
Alberg Casa Gran 100 % Dades
facilitades per els propis establiments

Complert

Els Jocs Mediterranis i la solució urbanística al complex
lúdic Les Bruixes, fites aconseguides amb molt d’esforç
La societat de consum ens
té massa sovint acostumats a veure les coses en
blanc o negre i a l’oblit, una
vegada les fites s’aconsegueixen o no. Tot massa
depresa. Això ens genera
una sensació d’insatisfacció permanent i mai tenim
suficient.
És bo aturar-se per reflexionar el que ha fet cadascú per aconseguir allò
que és el bé comú. En
aquests tres anys, com a
poble, hem tingut moltes
coses positives i també de
negatives, però algunes
quedaran per sempre a la
història de la nostra població per la seva complexitat
de resolució i les repercussions que per al conjunt de la població han tingut. Moltes vegades es
diu de forma inconscient que la política no serveix
per a res (com deia Franco) i, normalment, el que
significa és que millor deixar les coses tal i com
estan, que per alguns (pocs) ja els hi està bé. El
problema d’aquesta expressió és que sovint també l’expressen aquells/es que necessiten més
que ningú de la política per canviar les coses, per
revolucionar-les, per donar-li la volta a la seva injusta situació.
En aquests quasi tres anys, hem fet política i

aquesta política ens ha dut a aconseguir allò
que en alguns moments semblava impossible
com, per exemple, salvar l’economia del poble,
amenaçada per una sentència que podia haver
derivat en un cost inassumible per a la població.
Sobretot, si haguéssim hagut d’assumir el cost de
l’enderrocament del centre lúdic Les Bruixes i la
més que probable reclamació per part del propietari -que en el seu moment va cedir a l’ajuntament
els terrenys on avui estan l’escola el Roquissar, el
Poliesportiu i l’Institut-.
No ha estat gens fàcil: negociar amb molts, sa-

ber estar, defensar allò que
és nostre, lluitar contra una
‘quinta columna’ que volia la
nostra caiguda encara que
això signifiqués l’enfonsament
econòmic del poble i, per fi,
arribar a una solució que obre
el camí perquè tot allò que els
veïns reclamaven es faci i poder crear un espai que pot ser
exemple de com les coses es
poden fer trobant consensos.
Un altre exemple: la seu dels
Jocs Mediterranis, que un altre govern va renunciar per
no haver de pagar uns pocs
euros que ara ens retornaran
multiplicats per 20 o 30 i que,
només la tossuderia, el saber
fer i demostrar que som capaços d’assolir allò que ens
proposem, l’ha fet possible. Amb el millor que pot
oferir un poble; la seva gent disposada de forma
voluntària i incansable a mostrar al món que no hi
ha ningú que ens superi quan ens organitzem. Ara
toca créixer, fer història, convertir aquesta il·lusió
en motor d’unitat que ens faci superar la crisi, lluitar
cada dia perquè ningú es quedi al marge, construint
una Altafulla oberta i amb les infraestructures adients per poder ser, encara més, un reclam per a la
gent de molts països que troba en la nostra vila un
tros de la cançó de la coral Nous Rebrots: “qui no
coneix Altafulla no coneix el color del cel”.

Fèlix Alonso
Cantorné
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