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Discurs de la presa de possessió del nou alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso Cantorné

L’Altafulla
del segle XXI
...Volia donar les gràcies en primer lloc al meu grup
i, especialment, a Francesc Farré, el meu amic i
company, que ja va ser alcalde al 2007, als que avui
m’han donat la seva confiança (SI i CiU), al vilatans i
vilatanes, a la meva família, les meves filles, la meva
companya i el seu fill que són els que suporten la
meva activitat frenètica que els resta de la meva
companyia.

run’ dels rumors sobre un fantasma que recorre
Altafulla i encara que alguns pensin en la imatge
d’un venerable i barbut avi, l’ombra que sí que vol
enfosquir el nostre horitzó no és una altra que la de
la crisi, els retalls socials i el patiment econòmic i
emocional de molta de la nostra gent.

El poble vol respostes, estabilitat i lideratge públic i ho
tindrà. Pot ser que algunes respostes, en un principi,
no agradin però buscarem l’acord de la majoria.
La primera resposta que volem donar és la de feina,
feina, feina i més feina. Volem exprimir-nos nosaltres
mateixos fins posar la marca ALTAFULLA en un lloc
d’excel·lència. Tots i totes ens ho mereixem.

Avui vull també tenir un record per als meus pares,
aquí presents, que són els principals responsables
que des de jove lluités per un món més just i solidari.
L’exemple del meu pare que va passar la major part
de la seva joventut a les presons franquistes -com
d’altres milers de ciutadans i ciutadanes- per defensar
actes com el que avui estem realitzant, l’expressió
màxima de la democràcia.
També un record pel meu avi, que va ser regidor del
Madrid republicà. Tots tres són, per a mi, un referent
necessari per a continuar endavant i recordar que
sense utopies no hi ha camí.
També vull aprofitar per donar les gràcies a tots els
que esteu aquí presents i als que ens escolten a
través de la ràdio i que volen gaudir amb nosaltres,
els representants del poble, d’un dia tan especial per
Altafulla i especial també per a mi.
Avui és una de les festes de la democràcia, on la gent
visualitza la voluntat popular en els seus regidors i
regidores. És un dia per recordar que vivim un procés de
canvi. De canvi d’època no d’etapa. Podem dir que hem
entrat amb força al segle XXI.
Moltes de les certeses i conviccions que durant anys
ens han acompanyat, avui ja no ho són tant.
Les pors col·lectives i individuals han penetrat en la
societat benestant. Estem al segle de l’autonomia
personal que obre grans expectatives, com són les
conquestes dels drets de gènere, que han propiciat una
revolució que avança malgrat que desgraciadament
encara es cobra sovint vides de dones.
Des d’una perspectiva històrica, aquestes conquestes,
no tindran bitllet de tornada però, des de la mesura
del temps de la nostra generació, podem patir passes
enrere.
La indignació de milers de ciutadans i ciutadanes
contra un món injust, insolidari, consumista i violent
pot ser una oportunitat cap a la millora o un fracàs
generacional i col·lectiu.
Les veus que reclamen més participació, més dret a
decidir, més transparència i més honestedat han de
trobar la palanca per canviar el món.
És cert, que l’economia està en mans d’uns pocs
i que en els darrers anys és situa al marge de les
forces productives. Ells dicten els seus guanys i les
nostres dificultats. Són els especuladors que mouen
els diners, els papers i els governs però no són els
que mouen la producció. Han marcat el camí de

www.alt.cat

Us reclamem, ja, complicitats i ajut voluntari ningú
està de més, tothom té el seu paper . I si no tenim un
pressupost suficient hem d’aguditzar l’enginy.
Volem un govern proper a les persones, que seran
el centre de la nostra acció política.
Treballarem per fer d’ALTAFULLA un poble encara més
cohesionat, on tothom, hagi nascut aquí o no, porti en
el seu cor el nom d’Altafulla.
sortida d’una crisi que ells van provocar i de la qual
ells volen sortir amb més poder i amb més beneficis
extraordinaris, sense que els importi ni la llibertat, ni
la vida dels éssers humans.

Treballarem per fer compatible la promoció de
les activitats econòmiques amb el paisatge i la
protecció del medi ambient, que és la protecció del
nostre futur.

Ens han segrestat la política econòmica, ens volen
deixar només amb el ‘divertimento’ de la politiqueria i
les coses banals.

Treballarem per fer d’Altafulla un referent, de qualitat
turística i humana.

Des dels seus altaveus mediàtics, ens matxaquen, per
convertir-nos en consumidors d’oci-bruticia, de salsa
rosa i de la ‘noria’ de freakis.

Treballarem perquè els que viuen, estiuegen o
dormen a Altafulla, puguin fer-ho amb tranquil·litat i
amb bons serveis.

Subornen voluntats, compren escons i canvien
governs, són com una mena de màfia omnipresent
que pot enfonsar països sencers.

Treballarem perquè el consistori sigui lloc de trobada, i
no d’enfrontament.

La gent indignada vol justícia. Aquesta indignació ens
hauria d’obrir els ulls i el camí cap a una nova època,
però el camí és llarg i tortuós i la direcció que s’agafi
pot ser la contrària a la que desitgem quan el centre de
les crítiques es queda en el detall, en el diferent o en
la política.
Estem decidits a reivindicar la POLÍTICA com a
consens, diàleg, com a cultura de pau i esforç
col·lectiu i solidari.
Si no agafem aquesta direcció, la pròpia democràcia i
els seus valors estaran en perill. Vivim una situació molt
semblant a la de l’Europa dels anys 30. No ens podem
permetre repetir la història en forma de caricatura
berlusconiana.
Parlant del més concret i proper, ALTAFULLA,
de la que avui tinc l’honor d’haver estat escollit
el seu alcalde, dir-vos que he escoltat el ‘run-

Treballarem per alimentar l’esperit crític dels
ciutadans, que visquin en primera persona les
decisions que li afecten.
Treballarem per fer d’Altafulla un lloc de referència,
cultural, artístic i polític però sobretot que sigui un lloc
de referència, de qualitat de vida i qualitat humana.
Ara fa 8 anys, quan vaig ser escollit per primera
vegada regidor d’Altafulla, vaig pronunciar una sola
frase que resumeix el nostre concepte de fer política,
vaig dir: “Volem més plaça i menys pou”.
Això, avui, encara és vigent però ja ens toca
senyalar un altre objectiu, una altra utopia i aquesta
no és altra que dir:
Altafulla té nom de dona, té ulls de nen,
té experiència d’avis i empenta de jove.
Construirem entre tots i totes l’Altafulla que
volem.
L’ALTAFULLA DEL SEGLE XXI
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Tot sigui per Em sembla
l’estabilitat que ja tenim
i la cohesió acord...
d’Altafulla
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Principis Ideològics i de Governabilitat

Alternativa Altafulla-Entesa (AA) i Solidaritat Catalana per la
Independència (SI) acorden formar un govern d’estabilitat,
catalanista i de progrés pels propers 4 anys a l’ajuntament
d’Altafulla. Les dues formacions més votades en les eleccions
del 22 de maig aporten al govern valors fonamentals com els
de la participació, la cohesió social i el dret a decidir i s’han
posat d’acord per sumar els regidors i les regidores obtinguts
que garanteixen amb una majoria absoluta un executiu local
fort i estable. Més informació a www.alt.cat

El reportatge del ple al nou canal informatiu independent: www.youtube.com/user/AltafullaMunicipal

Composició del Govern 2011-2015

Fèlix Alonso i Cantorné (AA),

(Alcaldia, Administració
pública, Seguretat i Comerç
i Turisme (Turisme els dos
primers anys del mandat).

JORDI MOLINERA (SI),

Primer Tinent d’Alcalde
i Regidor d’Urbanisme,
Cultura, Festes i
Joventut.

Francesc Farré (AA). Segon
Tinent d’Alcalde i Regidor
de l’Àrea Econòmica
(Hisenda, Ocupació i
Treball), Serveis i Mitjans
de Comunicació (incloent
comunicació 2.0). de
comunicació

Montse Castellarnau(AA),
Tercer Tinent d’Alcalde i
Regidora de Participació i
Medi Ambient.

Aquest repartiment pot ser revisable amb acord entre els dos socis. Si s’arribés a plantejar alguna nova
incorporació al govern al llarg de la legislatura, s’exclouria explícitament la presència del Partit Popular, dels
regidors que es converteixin en trànsfugues i de les formacions que no hagin condemnat el transfuguisme

EVA MARTÍNEZ (SI),

Regidora dʼEducació,
Acció Social i Ciutadania,
Polítiques de
Gènere i Sanitat (Educació
només els dos primers anys
i els dos darrers assumirà
Turisme. S’entén que
el relleu a Educació es
produirà per cursos
escolars).

Guillermo Alonso i
Cantorné (AA), Regidor

d’Activitat Física, Esports i
Educació (els dos
darrers anys coincidint amb
els cursos escolars 20132014 i 2014-2015).
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El Govern de CiU retalla en 200 euros per alumne i any
a les escoles Bressol i 140 als de la escola de música
Les xifres de les Llars d’Infants:

Families (taxes):
Generalitat:
Ajuntament:

586.794*

244.364 euros
181.800 euros
160.630 euros

*Xifres del curs 2010-11. Per al proper curs la rebaixa en 200 euros per alume i any significa un diferencial
de 22.200 euros (per 111 alumes matriculats el curs 2011-2012) que segons la Generalitat hauran d’aportar
els ajuntaments i les families.

www.alt.cat

La Generalitat retalla les subvencions
a les llars d’infants i l’escola de músiL’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, s’ha mostrat
“molt preocupat” per les retallades que ha anunciat
el Govern de la Generalitat quant a les subvencions que el Departament d’Ensenyament destinarà
aquest curs 2011-12 en què afectaran en un 23%,
a les escoles de música, i en un 11% les llars d’infants. Així, la subvenció per a aules de música serà
de 460 € per alumne i de 1.600 €, per criatura, en el
cas de les escoles bressol. Precisament en el cas
de les llars d’infants, la subvenció es retallarà en
uns 200 € respecte el curs passat, ja que va ser de
1.800 € per criatura.
Altafulla té dues llars d’infants que aquest curs tindran un total de 111 alumnes (62 a Hort de Pau i 39
a Francesc Blanch). Aquesta retallada a les escoles bressol afectaria en uns 22.200 € més, que hauria d’assumir l’Ajuntament d’Altafulla i les famílies.
Respecte a l’escola de Música aquest proper curs
s’han matriculat 187 alumnes enfront dels 153 del

Xifres de l’escola de música:
Families (taxes):
Generalitat:
Consell Comarcal:
Ajuntament:

242.069*
99.812
81.000
5.500
55.757

euros
euros
euros
euros

*Xifres del curs 2010-11 amb 153 alumnes. Per al proper curs ja s’han matriculat 187 alumnes que significa un
diferencial per a aquest curs de 26.180 que segons la Generalitat caldrà que aportin els ajuntaments i les families.

curs passat fet que significarà un dèficit de 26.180
euros. En aquest cas la retallada és amb efecte
retroactiu, cosa que representa una despesa de
21.420 euros no pressupostats que la Generalitat no
vol asumir. La primera mesura que ha anunciat l’alcalde d’Altafulla serà mantenir una reunió amb els
pares i les mares dels alumnes per tal de traslladarlos aquesta nova situació. En aquest sentit, Fèlix

Alonso també ha avançat que mantindrà reunions
amb els alcaldes d’altres ajuntaments del Baix Gaià
i de Tarragona per tal d’arribar a un principi de col·
laboració, ja que Altafulla està assumint en aquests
moments alumnes provinents de molts pobles
de la contrada, principalment de Torredembarra i
Tarragona (Tamarit, la Móra i Ferran). L’alcalde entén que aquesta col·laboració ha de ser entre tots,

Altafulla celebrarà cada dos
Alternativa Altafulla no desea
el modelo turístico de Lloret de Mar’ mesos una audiència pública
Estos días han sido noticia los altercados protagonizados por vándalos disfrazados
de turistas que han asolado la hermosa villa de Lloret. La pregunta que nos debemos
hacer es el ¿por qué? Alternativa considera que el modelo de desarollo urbanístico
y la proliferación de locales nocturnos han moldeado un tipo de población donde el
ocio nocturno es su principal atractivo y motor económico. Es un modelo respetable y,
lógicamente, animado por la demanda que también tiene ejemplos en la Costa Dorada.
Altafulla ha vivido durante estos años en dirección contraria a ese modelo de desarrollo
económico y Alternativa apuesta porque el gobierno continúe en esa dirección. Somos
conocedores que desde el equipo de gobierno municipal se intenta crear un protocolo
de actuación que animamos a continuar y que consiste básicamente en que todas las
fiestas y eventos tengan su solicitud previa por instancia, para así organizar el buen
trabajo demostrado por la brigada, la policía y los servicios técnicos. También que
por norma (entendiendo que habrán excepciones) las fiestas y actuaciones que no se
inscriban en las fiestas mayores y en días señalados como la verbena de San Juan y
Noche Vieja no se alarguen más de las 2 de la madrugada.
Es cierto que en una fiesta concreta ninguna de estas indicaciones se cumplió y que
muchos vecinos llamaron a la policía para alertar de que eran las 4 de la madrugada y
la música seguía sonando en el parque de Voramar y que durante dos días los restos
de la movida estuvieron presentes (y eso que era un fin de semana en inicio de agosto).
Animamos al gobierno a que en próximas ediciones estos hechos no se vuelvan a
reproducir.
También creemos que Altafulla no puede ser un gran aparcamiento o un lugar donde
las normas de tráfico y de higiene no se respeten. Después de avisar repetidamente la
sanción, entendemos, es la fórmula más adecuada para que aquellos/as que respetan
las normas no se sientan discriminados.

El nou equip de govern d’Altafulla, format per Alternativa per
Altafulla i Solidaritat Catalana, ha
posat en marxa una de les seves
promeses electorals: convocar
periòdicament audiències públiques on els ciutadans poden preguntar i fer propostes, alhora que
se’ls informa de les accions del
govern. És una iniciativa pionera
en l’administració local que, segons l’alcalde, Fèlix Alonso, “com
el moviment del 15 M, vol impulsar
una democràcia més participativa”. Altafulla ja era una de les poques administracions que donava
la paraula al públic en els plens
municipals. Ara, els veïns tindran
el seu espai de debat cada dos mesos. Segons Alonso, l’objectiu
és informar i arrelar la política municipal.
Per a l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, aquest tipus d’audiències
haurien de ser una pràctica habitual a tots els municipis “per fer els
ajuntaments més transparents”. “Moltes vegades hi ha una incomprensió entre el que es fa i el que se sap”, ha lamentat Alonso, qui
considera que la política s’ha de fer també al carrer i no només de
manera institucional entre les quatre parets dels consistoris.

