El proper 27 de maig la gent d’Altafulla decidirem qui volem que
governi el nostre Ajuntament. És una cita important perquè és el
moment de decidir el futur de la nostra vila. Una població en la qual
el protagonisme ha de ser per la ciutadania i no per als sorolls, les
grues, els cotxes i els interessos privats.
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L’Alternativa Baix Gaià-EPM volem una ALTAFULLA on

homes i dones puguin portar a terme els seus projectes, amb plenes
condicions d’igualtat. Un municipi que no especuli amb el territori
i que es comprometi en l’acció contra el canvi climàtic.
Una Vila oberta, participativa, que basi la convivència en el respecte
a la diversitat, amb uns serveis sociosanitaris, culturals i esportius
de qualitat i on la seguretat estigui lligada a la prevenció i al
diàleg.

www.abg.cat

A la candidatura de l’ABG-EPM no hi ha ningú lligat als
interessos especulatius. Volem que l’alcalde sigui sempre

accessible. Que escolti la gent i entre tots poder recuperar la
credibilitat que han de tenir els ajuntaments amb honestedat i
transparència.

L’Alternativa
una realitat

Els primers dimecres de mes els regidors d’ABG-EPM atenem a la ciutadania en la Biblioteca municipal. De 8 a 9 de la tarda. Proper dia 4 d’abril

correu@abg.cat
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President
tenim un
problema...

...Ha sortit la llista de candidats
de l’Alternativa Baix Gaià

Reuneix el
gabinet de crisi

1. Francesc Farré

Regidor d’ABG, periodista, president de
la comissió de garanties del Sindicat de
Periodistes de Catalunya, membre del Col·legi
de Periodistes, secretari de l’AAVV RondaSafranars, membre del Centre d’Estudis i
participant en l’agenda 21 d’Altafulla.

2. Jano Francino

3. Marisa Mendez-Vigo

Professional del món turístic
en diverses organitzacions
internacionals, vinculat al Barri
Marítim ara viu a la zona de
la Portalada i ha creat una
consultoria turística.

6. Guillermo Alonso

Mestre de primària, impulsor de
la promoció esportiva d’Altafulla,
fundador dels Atletes d’Altafulla i
del grup infantil de la Penya Ciclista,
membre també del grup de gegants.
Viu al Comunidó.

Sociòloga urbana, consultora en temes
relatius a mercats de treball, gènere i
territori. Viu a l’Oliverot i ha participat
en els consells de sostenibilitat,
l’agenda 21, impulsora de polítiques
medioambientals i d’un centre
d’energia solar

4. Daniel Arrebola

Jardiner, artesà i botiguer
a la Vila Closa. Músic
afeccionat, col·laborador de
la fira d’artesans, impulsor
d’associacions de solidaritat,
promoció cultural i de protecció
d’espais naturals. Amant de la
botànica i la radio.

5. Joan Maria Conesa
Enginyer tècnic especialitzat
en temes d’aigua, professor de
secundaria. Viu a Brises de Mar.

7. Toni Rovira

Enginyer informàtic. Viu a la
Pedrera, participa a l’AMPA
de la Portalada, a la Festa de
les Cultures i practica futbol i
ciclisme.

8. Brendan Price

Actor de conegudes sèries i
pel·lícules, president del Centre
d’esports d’Altafulla, viu al carrer
de Dalt i involucrat des de fa
20 anys a diverses activitats
culturals i esportives del poble.

9. Eva Bonet

Membre de la comissió de
seguiment de l’Institut de
l’AMPA de la Portalada, viu a la
zona de Ronda-Safranars.

11. Robert Aceña

regidor d’ABG, professor de secundària,
coordinador pedagògic de l’IES Gaudí de Reus

Reserves

10. Susan Southall Professora

d’anglès, fa mes de 20 anys que va arribar
a Altafulla i viu a la Placeta de la Vila Closa,
participa en grups d’artistes i de defensa del
medi ambient.

Josep Bonet: Professor enginyeria química a la URV, vinculat als castellers i la penya ciclista.
Maria Alonso: metgessa del Centre d’Altafulla, viu a Sant Antoni. Ana Alonso: mestre de
primària CEIP la Portalada, educadora infantil d’educació especial. Alba Riera: Treballa en
el departament d’expansió d’una multinacional. Viu a Martí Royo. Albert Puerto: esportista nàutic, constructor de vaixells i
integrant de l’equip espanyol de la Copa Amèrica de Vela.
Membre del grup de castellers i bastoners. Pilar Aguirre: Infermera. Viu a Sant Antoni.
Víctor Centelles: Bomber i dibuixant de tires còmiques. Membre de l’AMPA. MªIsabel Ruiz: Enginyera tècnica informàtica,
professora de cicle formatiu de grau superior. Viu a Brises de Mar. Isabel Navarro: Infermera i puericultora. Viu a la Vila
Closa. Germán Alonso: Agent comercial jubilat. Ex-Campió d’Espanya d’atletisme de veterans. Viu al Barri Marítim

