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AA homenatja a les víctimes d’Altafulla de la guerra civil
El 17 de gener es van complir 72 anys de l’entrada de les tropes franquistes a Altafulla. Alternativa Altafulla (AA) ha aprofitat la data per
retre homenatge a tots aquells que al llarg de
la història han defensat la llibertat i la democràcia. A l’ofrena floral, van participar, entre
d’altres, Fèlix Alonso –cap de llista d’Alternativa Altafulla per a les properes eleccions municipals- i Francesc Farré regidor i portaveu
d’AA. Els participants van destacar la importància d’aquest tipus d’actes “per no perdre
la memòria, com el millor antídot contra
qualsevol intolerància”. Alonso va afegir que

“Estem veient com en el nostre entorn es vol
aprofitar com excusa la crisi econòmica per
a retallar drets socials i nacionals”. El candidat a l’alcaldia d’Altafulla va recordar que “Els que
deien que la Constitució no es podia tocar
ara volen tirar marxa enrere en els avanços
aconseguits de la transició i buidar de continguts els articles constitucionals que fan
referència als drets socials, d’equitat i els
que reconeixen la pluralitat d’Espanya des de
una perspectiva federal”. Alonso va aprofitar
per defensar la política com a eina imprescindible
en la construcció del futur des del consens “El fu-

tur es pot construir amb diàleg polític o amb
crispació” “De nosaltres depèn si ens creiem
o no als que utilitzen i alimenten el descrèdit
de la política per empènyer a la ciutadania
cap la resignació o la millorem amb xarxes
que enforteixin el teixit social i les relacions
humanes. La història ens ha ensenyat que
quan no hi ha política i diàleg, s’imposen les
garrotades i el feixisme”.
L’homenatge es va fer el diumenge 16 de gener
al cementiri d’Altafulla col·locant un ram de flors
amb els colors de la bandera republicana t i va
finalitzar amb el cant dels Segadors.

aa
www.alt.cat

ADIF mejora la estación de
Altafulla pero sin megafonía

Jo no ho vaig fer!
Us recordeu d’aquell anunci on apareixia un gos
abandonat al mig de la carretera? Amb un peu
de plana on deia que ell no ho faria?. Salvant les
distàncies aquest és el sentiment que tinc quan
m’assabento que fa uns dies vaig ser l’únic protagonista d’una junta de portaveus extraordinària
per tractar, si com assessor del meu grup municipal (Alternativa), tenia dret a treballar en l’espai dels grups de l’oposició. Les noticies que tinc
és que tots els grups (PSC,CIU,PPC,PAU,AUPA i
IDEAL) menys el nostre i amb l’absència d’ERC
es van posar d’acord per a redactar una nota per
dir que se’m barrarà el pas a l’oficina dels grups
de l’oposició!!!
Durant 4 anys una de les meves feines, com a
membre del Govern de la Generalitat, ha estat
facilitar la feina amb total normalitat dels grups
parlamentaris sense distingir si eren del Govern
o de l’oposició. En aquest temps he fet moltes
amistats de tots els colors i crec que he actuat
amb sentit democràtic (com entenia era la meva
responsabilitat). Ara, al tornar a la política mu-

Adif ha adjudicado las obras
de mejora de accesibilidad
en la estación de AltafullaTamarit con un presupuesto de 128.718,2 euros. Las
principales actuaciones consistirán en la prolongación
y elevación de los dos andenes para facilitar un acceso
más seguro y cómodo a los
trenes. Los trabajos, adjudicados a la empresa Coymal,
contemplan la prolongación
en una longitud de 40 m de
los dos andenes para alcanzar una longitud útil de 200
m, y el recrecido hasta una
altura de 68 cm respecto a la
cota de carril. De este modo,
se ampliará la superficie
útil de los andenes en cerca 500 m2 hasta los 1.977
m2. Asimismo, se instalará
un nuevo pavimento y se colocará una nueva pieza de
borde de andén que incorpo-

rarán bandas de proximidad
y una franja podotáctil. Las
operaciones se completarán
con el montaje de mobiliario
urbano, luminarias y vallado
de cerramiento. Una buena
noticia pero incompleta. Desde la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril Público
y de Calidad (PdF.Camp), de
la cual Alternativa Altafulla
forma parte, se ha exigido a
ADIF y RENFE Operadora la
instalación de megafonía en
estaciones sin personal, incluyendo en la petición a la
de Altafulla.
Un servicio de comunicación
esencial para los usuarios
para saber cuando llegan los
trenes y se producen incidencias. Una megafonía que
permita asegurar la información y la seguridad de los
usuarios y evitar riesgos de
accidentes.

nicipal, i per intentar fer el que es fa
en tots el municipis que conec (governats per diferents sigles) i que
tinguin espais els grups, em trobo
amb això.
Havia organitzat l’horari de la meva
feina al diari per poder estar tres
matins a l’ajuntament. Això no podrà ser. Des de que vam guanyar les
eleccions al 2007 vaig comprendre
que, desgraciadament, a Altafulla
Una imatge que no es tornarà a repetir fins el maig
no hi ha 8 grups municipals sinó
dues formes d’entendre la població:
amb la seva política erràtica i de suport al PPC
aquells que la volem oberta i els que la volen
i altres ‘franquícies’ de la dreta més conservatancada (com una mena de “cortijo”). I tenim
dora el portarà al seu enfonsament, ho crec
una sèrie de gent que utilitzen unes sigles, per
sincerament. Que els votants socialistes, els
mi molt respectades, amb l’únic interès que res
progressistes i catalanistes no s’amoïnin. Amb
es mogui. Com a persona d’esquerres, la posició
nosaltres i amb la raó dels vots entraran les podel PSC d’Altafulla (no confondre amb el PSC) és
lítiques obertes a l’ajuntament, aquesta vegada
especialment dolorosa. Tinc molts amics i amiper la porta gran.
gues en aquesta formació als quals respecto i,
en alguns casos, admiro. Però el PSC d’Altafulla,
Fèlix Alonso i Cantorné
des de fa temps, és un vaixell a la deriva que
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Nous temps...
per Altafulla
Aquests últims anys, a Altafulla
hem viscut grans canvis de caràcter humà i social, així com canvis en
les trames urbanes i en la mobilitat.
Canvis molt ràpids que han creat una
Altafulla més diversa i complexa.
Als canvis demogràfics cal sumar-hi
un altre canvi més de detall; el de les
famílies i les relacions humanes pròximes. Hem viscut una revolució silenciosa, ha canviat l’esquema de la
família clàssica patriarcal i estable
per una pluralitat de possibilitats basades en la llibertat individual. Producte del canvi principal: les relacions entre homes i dones. Canvi que
ha suposat un creixement d’individualismes i alhora de l’autonomia
personal. L’augment de drets i llibertats individuals és una conquesta
històrica.
Aconseguir major autonomia personal i un estat de benestar més fort és
el camí per a compensar els riscos
que fa que la persona hagi de conviure amb una situació d’inestabilitat
vital creixent. Un benestar que ja no
és només material. Hem d’afegir les
necessitats de benestar emocional,
hem de lluitar contra la soledat i l’exclusió social.
A aquests dos grans canvis de caràcter humà i social cal sumar-hi tot
una sèrie de reptes que conformen la
complexitat de la situació actual;
Situació de crisi. Vivim un context
de crisi, i per tant s’extremen els
conflictes i les desigualtats. Una crisi
que l’estem pagant els i les de sempre i que s’està utilitzant per a reduir
l’estat del benestar.
Problemes de finançament dels
Ajuntaments. Que té molt a veure
amb un model antiquat: trenta anys
de democràcia no han suposat cap
canvi en el finançament local. El model urbanístic imperant, de creixement quasi il·limitat pensat en funció
dels ingressos i no en les necessitats,
ha accentuat la crisi del finançament
local quan el model ha entrat en fallida. L’Ajuntament només controla els
impostos de la construcció i els béns
vinculats a la mateixa com l’IBI.
La por. La por a tots els nivells - laboral, ciutadana i vital - és un feno-

El passat 8 de gener es va celebrar la primera
assemblea d’Alternativa del 2011 on es va donar
el tret de sortida al procés d’elaboració del programa que serà referent del nostre grup. Una
vegada estigui elaborat, el presentarem a la ciutadania. Del diàleg que estem fent amb les entitats i el programa aprovat en assemblea sortirà
el que seran les nostres prioritats de govern i
que si la gent d’Altafulla així ho decideix serà el
nostre full de ruta per als propers quatre anys.

men nou. Cal entendre i donar alternatives a les pors; aquelles pors
generades per un mercat de treball
cada vegada més insegur, les pors
per l’augment de la complexitat cultural i d’origen (por a allò desconegut), les pors davant l’augment de
l’autonomia personal.

uns mitjans de comunicació amplificadors d’aquesta mala percepció de
la política són les causes principals.

La societat del no risc. S’ha generat un tipus de cultura, especialment entre els estrats de població
més benestants (o mitjanament
benestants) com Altafulla, d’exigència d’una societat en la qual no
hi hagi cap tipus de risc. D’aquí,
l’augment d’allò que considerem
perillós, la necessitat d’evitar-ho i
l’exigència a l’administració de donar-hi resposta. (A tall d’exemple,
deu joves xerrant en una plaça no
són un risc; però genera una percepció de risc).

L’exclusió. L’exclusió és un problema amb moltes cares i pot venir generat per molts factors. Parlem d’exclusió fent referència a la pobresa.
També fent referència a la soledat,
a totes aquelles persones que viuen
soles sense voler-ho. Però també a
la sensació de desconnexió respecte
l’entorn, generada per exemple per
el creixement urbanístic o per l’arribada de nous catalans amb costums,
creences i colors diferents (“els de
soca-rel enfront dels altres”).

La desafecció. Existeix una distància social envers la política, generada tant per la sensació de no
comprendre de què parlem com
per la sensació de que allò polític és dolent/manipulat/corrupte. Sensacions molt preocupants, ja que la política
és l’eina que té la ciutadania per millorar la seva
societat. Els casos de
corrupció política i dels
personatges que anteposen el seu interès
personal per sobre del col·lectiu, i

Fèlix Alonso i
Cantorné, el nostre
candidat a alcalde,
va presentar
en assemblea
el que serà el
full de ruta del
programa electoral
d’AA per a les
properes eleccions

Els mitjans de comunicació. La
“cultura de la tertúlia” i ‘la salsa
rosa’. L’alarmisme dels mitjans ajuda a augmentar la sensació de por.

Així doncs, cal potenciar tot allò que
crea vincles, per a evitar l’exclusió

social de tot tipus. A Altafulla les
entitats juguen i han de continuar
jugant aquest paper imprescindible de cohesió.
La transformació del ciutadà
a client. S’ha perdut la percepció que el ciutadà o ciutadana té
drets bàsics així com responsabilitats (deures). S’ha substituït
la ciutadania per un model assistencialista o clientelista. Hem
construït una societat de subjectes passius, exigents, malcriats i
sense assumpció de responsabilitats i complicitats amb tot allò
de l’esfera pública. Les persones
han de fer-se responsables de la
seva societat.
No vivim una època de canvis,
sinó que vivim un canvi d’època.
La ciutadania avui necessita de
suport material i d’ancoratge
emocional. Per tant, els elements
de benestar material i de benestar emocional s’han de compaginar.
Cal crear xarxes que resolguin les
carències afectives individuals
per a combatre l’aïllament i l’exclusió social, cal donar respostes
asseguradores davant un mercat
laboral canviant, cal crear vincles per a positivar les complexitats socials per combatre la desigualtat entre persones. Cal molta
política de proximitat. Per això
Alternativa aprofundirà el seu
contacte amb la gent per atendre
i escoltar a la ciutadania.
Per últim, donar suport educatiu/
cultural per a dotar la ciutadania
de capacitat d’anàlisi crítica, així
com donar-los totes les eines per
a que facin efectiu el seu dret a
la participació, l’acció i la influència (tenim exemples com
el Consell de Participació o
Link –enllaç social).
Totes i tots som part
d’aquesta
organització social, i tots
tenim el dret i
el deure a decidir
com
construïm
Altafulla.

