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Els primers dimecres de mes els regidors d’ABG-EPM atenem
a la ciutadania a la biblioteca municipal. De 8 a 9 de la tarda. Proper dia 4 de juliol
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FRANCESC FARRÉ i CAMPS (ABG)
Alcaldia, serveis, personal i comunicació

JANO FRANCINO MARCOS (ABG)

Primer tinent d’alcalde i regidor de promoció econòmica i de
turisme

MARISA MÉNDEZ-VIGO CAMPOS (ABG)
regidora de Territori i d’ensenyament
D’esquerra a dreta els actuals regidors d’ABG, Marisa
Mendez-Vigo i Jano Francino, l’acalde Francesc Farré i
els ex-regidors Fèlix Alonso i Robert Aceña

JOAN ALBERT SPUCH SÁNCHEZ (CIU)

Segon tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social i Salut

Farré, nou alcalde
ACORD GOVERN DE CANVI I DE
PROGRÉS PER ALTAFULLA 2007-2011
El resultat de les eleccions del passat 27
de maig a Altafulla ha posat de manifest la
voluntat de la ciutadania d’una alternança
en el govern amb altres noms i forces
així com la necessitat del diàleg i l’intent
d’arribar al màxim consens possible. El
resultat de les urnes també ha fet evident
un tomb cap a posicions de progrés.

la informació i a les noves tecnologies
com una eina més per promocionar el
dinamisme de la població.

Conscients
d’aquests
resultats,
l’Alternativa Baix Gaià-Entesa pel Progrés
Municipal (ABG-EPM), Convergència
i Unió (CIU), Plataforma Altafulla
Unida (PAU) i Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM),
amb un total de 6 regidors, la qual cosa
suposa la majoria absoluta, hem acordat
unir esforços per fer un govern estable i
fort per Altafulla pels propers 4 anys.

Un altre objectiu és la millora de l’acció
de govern municipal i els serveis amb
els principis de l’eficàcia, l’eficiència i la
transparència, que garanteixi l’atenció
a les persones i reforci les polítiques
socials.

La voluntat d’aquest govern de canvi i de
progrés s’articularà en la necessitat de
potenciar la participació de la ciutadania
i de les entitats com un dels objectius
primordials. Una participació que
passa per la intenció de crear consells
de participació de barri, incentivar
la participació en tots els àmbits de
l’actuació municipal, millorant l’accés a

La participació també serà present en
l’elaboració d’un Reglament Orgànic
Municipal (ROM) i amb la creació de
regidors de barri.

En la nova forma de governar també es
pretén impulsar la figura de l’alcalde
amb més accessibilitat, presencia a la
vida pública i com element de consens
i diàleg.
Altres objectius del nou equip de govern
en aquesta legislatura municipal passen
per un model de població en el que
es prioritzi la mobilitat sostenible, la
creació d’habitatge protegit, la defensa
del territori i la revitalització cultural i
esportiva.

JOSEP MªALASÀ i MADUELL (ERC)

Tercer tinent d’alcalde (fins 15-6-2009) i regidor d’hisenda i de
joventut

FONXO BLANC CANYELLES (PAU)

Tercer tinent d’alcalde (16-6-2009/15-6-2011) i regidor de
cultura, tradició i d’esports
També s’ha acordat la distribució de regidories de barri quedant
de la següent manera:
Baix a Mar, els Munts, l’Hort de Pau: JANO FRANCINO
Brises del Mar: FRANCESC FARRÉ
Comunidó, l’Oliverot, la Vinya Gran i
les Esplanes: MARISA MÉNDEZ-VIGO
La Pedrera, Safranars, la Portalada, tram inferior de Ronda:
JOSEP MªALASÀ
Sant Antoni, Roquissar, tram superior
de la Ronda: JOAN ALBERT SPUCH
Vila Closa, Barceloneta, el Clos: FONXO BLANC
En quant als Patronats, l’alcalde presidirà el d’Ensenyament
i delegarà les presidències del Patronat de Cultura (PAU),
Turisme (ABG), Esports (PAU) i Mitjans de Comunicació (sense designar).
Dependran de les àrees corresponents les comissions paritària de personal, la d’urbanisme i la d’hisenda. Així com
també la revitalització de la comissió de Benestar Social
(presidida per CIU), la del Consell de Sostenibilitat i Participació depenent de l’àrea de Territori i la de la Promoció de
polítiques transversals adreçades a la joventut, àrea nova
que s’impulsarà a nivell de funcionament i econòmicament
com a Patronat.

La Junta de Govern estarà formada a més de l’alcalde i els
3 tinents d’alcalde, pels altres dos regidors de l’equip de
govern que pels quatre socis de govern tindran la consideració de membres de ple dret de la Junta de Govern.

Aquest full que Alternativa us ofereix gratuïtament costa 0,20 euros. Els diners es treuen de les dietes de l’alcalde i dels seus regidors
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El govern de progrés i canvi impulsa la neteja de la platja
Des de l’Alternativa Baix Gaià volem felicitar al nou govern d’Altafulla que en només tres dies ha superat amb èxit la neteja d’un espai de la platja bruta des de feia un
mes i per la retirada de centenars de peixos morts que van aparèixer després de ser llançats per la borda de vaixells de pesca. Després de prendre possessió el nou equip
de govern va adonar-se que la zona de platja des del Club Marítim fins a la Roca del Gaià estava totalment bruta amb residus, botelles de vidre i altres deixalles perilloses
per la salut i la imatge turística d’Altafulla. Poca gent sap que la zona bruta era del terme administratiu de Tarragona i que l’anterior alcalde tarragoní Joan Miquel Nadal
va ordenar que la brigada d’Altafulla que feia uns 20 anys netejaven la zona ho deixessin de fer per assumir la tasca de neteja la brigada de Tarragona. Era el 23 de maig
i el 20 de juny seguia sense netejar. Només va fer falta una trucada telefònica del nou alcalde Francesc Farré al seu homòleg tarragoní Josep Fèlix Ballesteros per fer la
neteja de nou i recuperar la imatge de zona apta pel bany.

Marquès de Tamarit, un nyap
com a regal al nou govern
Quan el projecte de conversió de l’antiga carretera
nacional a via urbana Marqués de Tamarit, ABG ja
va advertir que es podria malbaratar la inversió
prevista i es perdia una gran oportunitat de tenir un
autèntic passeig si el que es pretenia era mantenir
el concepte de carretera de pas.
Les obres que provocaven desviaments estranys
enlloc de potenciar la variant de la N-340, van

finalitzar de cop el dia abans de la constitució del
nou ajuntament. Sembla com un regal enverinat
al nou equip de govern. Aquesta primera fase
presenta uns ressalts (badens) massa suaus que
en molt poc fan disminuir la velocitat dels vehicles,
unes voreres més amples però molt insuficients
per ser un autèntic passeig i prendre protagonisme
als vehicles. Alguns dels bars no podran posar

terrasses o de manera limitada pel poc espai
que quedaria pels vianants. Pot ser perillosa per
la cruïlla des del carrer del Mar sense semàfor, la
mini rotonda en la cruïlla d’Alcalde Pijuan i altres
deficiències que afecten als establiments de servei
públic com Correus. Per aquest motiu caldrà vetllar
que el projecte de la segona fase pugui ser iniciat
amb totes les rectificacions possibles.

Nosaltres ja ho vam dir (abril 2006)
Alternativa Baix Gaià (ABG) considera necessari
canviar radicalment el concepte del que fins ara
ha estat la N-340 (ara ja revertida a l’ajuntament)
i apostar per una transformació del cor d’Altafulla
donant-li la categoria de Rambla, tal i com el Pla
d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) deia en
la seva memòria apartat 5 d’Objectius i criteris.
Pensem que cal un nou eix que serveixi més per a
la integració de les dues parts per sobre i sota de

l’antiga 340 que no per a l’ús prioritari dels cotxes.
Un lloc de connexió del poble on els vehicles
només tinguin la mínima expressió: un sol carril
direcció Tarragona i amb una forta permeabilitat
de trànsit entre el mar i la muntanya.
A totes les ciutats s’aposta per una mobilitat
racional, en la qual, el vianant, el ciclista o
el transport públic siguin els actors i no els
espectadors d’un circuit de cotxes. Volem donar

empenta a un futur eix comercial amb carrers
peatonals d’espai públic. En aquests moments
un dia d’agost en hora punta pel carrer del
Marquès de Tamarit cada 20 minuts hi passen
560 cotxes.
La gran majoria d’aquests cotxes no haurien de
passar pel cor d’Altafulla sinó per la variant. Per
evitar-ho cal potenciant una vialitat tranquil·la que
dificulti als que opten pel centre d’Altafulla com a
camí més curt enlloc de com a lloc de trobada.

