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Un incendi al solar del carrer Camí de Ferran va estar a punt de fer evacuar al veïnat

Solars descuidats i les
imprudències, un còctel de foc
La festa de Sant Joan va suposar
un fort ensurt al veïnat de Safranars
entre el Camí de Ferran i Avellaners
que va veure aparèixer una columna de fum davant les seves cases
quan estaven fent la migdiada d’un
dia de festa i calor. Dos menors van
cometre la imprudència d’encendre
petards prop del solar brut, deixat i
sec d’una de les principals famílies
del poble que impunement fa anys
que no el neteja malgrat ser advertit per l’ajuntament. Els nervis dels
primers moments mentre arribaven
els bombers van anar acompanyats
d’una possible evacuació dels habitatges. La direcció del vent i l’actuació dels forestals van evitar-ho i el
desplegament policial i dels bombers
van garantir la seguretat de la zona.
Passat l’ensurt, el govern Alonso ha
recordat que serà inflexible amb tots
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Altafulla redueix, en dos mesos, la
xifra d’aturats en 25 persones però
encara tenim 294 persones que
busquen feina i no la troben

els propietaris de solars descuidats
d’Altafulla. Als pocs dies del nou govern ja s’ha enviat cartes a tots els
que tenen solars buits plens de vegetació amb risc d’incendi i als que

estan bruts amb problemes d’higiene i de rates advertint-los que s’enfronten a sancions de 300 a 3 mil
euros si no tenen cura i no netegen
d’immediat les seves propietats.

Alternativa Altafulla manifesta la seva satisfacció per la marxa
enrere de la urbanització de Muntanyans 2 a Torredembarra
Alternativa valora positivament la sentencia del Tribunal Superior de
Justícia que dona la raó al recurs de la Plataforma Salvem els Muntanyans que des de fa anys lluita per la protecció del conjunt del litoral
dels Muntanyans i que es veien amenaçats per la construcció de 500
cases damunt dels antics aiguamolls. Expressem el nostre respecte a

una decisió judicial que revoca la legalitzat del planejament urbanístic de
la Torre en considerar que no es pot construir en zones inundables. Amb
aquesta sentencia es reforça el reconeixement dels valors medioambientals del litoral del Baix Gaià des de Creixell fins la platja Llarga passant
per Tamarit i la desembocadura del Gaià.

La ‘Nit de Bruixes’ obre l’estiu a Altafulla

Molta gent i
poques bruixes
La revetlla de Sant Joan i la ‘Nit de Bruixes’ és com una mena
de tret de sortida a l’estiu d’Altafulla. Aquest any tampoc ens
van estalviar d’alguna acció vandàlica durant la revetlla, fins i tot un
incendi que ens va donar un gran ensurt el 24. També la música
de les revetlles van causar algunes molèsties a Brises però cap
queixa, al igual que la ‘disco’ de la plaça Martí Royo del
dia 25.
Respecte a la ‘Nit de Bruixes’ el titular d’aquest article
el defineix plenament: Molta gent i poques bruixes.
L’equip de govern ha de prendre nota del que ha
funcionat i del que no. Si volem parlar de bruixes
aquestes no es poden reduir a una sola persona
disfressada per a l’ocasió. La fira no pot ser un
succedani de mercadet de carrer, barreja entre fira
medieval i fira del tot a 100. Masses parades repetides
i poc
espai per transitar tranquil·lament. Tampoc va funcionar correctament el pla
viari. En canvi si que podem parlar d’èxit de públic, de bon ambient i bona
sintonia amb l’empresa contractada.
La presència de tots/es els regidors va contrastar amb la clamorosa
absència de regidors l’any passat, “al 2010 ni tan sols va passar el
responsable de turisme” segons paraules del responsable de la Fira.
Hem de pensar que aquesta absència en tot, ha llastrat una fira que ha
agafat a contrapeu a l’actual govern. Estem convençuts de que l’alcalde,
Fèlix Alonso, haurà pres bona nota i tal com va manifestar “l’any vinent
volem ampliar-la a dos dies i que les protagonistes siguin les
bruixes i no el formatge, que per cert estava boníssim”

Sin gatos, las ratas
campan a sus anchas
Sabíamos que el anterior equipo de gobierno tenía alergia
a los gatos y en especial a uno.
Y al ‘ratoncito….’, antes de celebrar las elecciones
municipales, no se le ocurrió otra cosa que hacer
desaparecer a los gatos de las calles de Altafulla; había
que restar apoyos, pero lo que en un principio podía
parecer una medida higiénica ahora se ha convertido en
un problema ya que las ratas sin gatos a la vista, campan
a sus anchas.
El nuevo gobierno tendrá que solucionar un problema
complejo, aumentado con el escaso control que se ejercía
sobre los solares vacíos y sucios.

¿Qué importa
que el
gato sea
blanco o
negro con
tal de que cace
ratones?
Segons un informe de CatalunyaCaixa

El 2013 començarà
la sortida de la crisi
L’economia catalana tornarà a créixer amb
força a partir del 2013 o, com a màxim, del
2014. Tot i així, l’atur no tornarà als
nivells d’abans de la crisi “fins al
2016 o 2017”
A més, si es compleixen les
previsions, el 2011 serà un any
rècord al sector turístic.
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Concert de final de curs que, a banda de tancar la
programació, ha esdevingut el comiat dels alumnes de
4t d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Es gradua la primera
promoció de l’lNS d’Altafulla
Al setembre farà 4 anys que obria les portes el nou INS d’Altafulla.
Tot va començar uns anys abans quan els pares i mares, juntament
amb el municipi i el claustre de l’escola La Portalada, van iniciar
una campanya perquè la canalla d’Altafulla no hagués de marxar
a Torredembarra per a seguir els seus estudis de l’ESO. Diverses
mobilitzacions i negociacions, fins i tot actuacions parlamentàries,
com la proposició no de llei sobre la creació d’un institut d’ensenyament secundari a Altafulla
(11.12.2001) que va dur a
terme Dolors Comas d’Argemir, aleshores diputada i
resident a Altafulla, que va
presentar al Parlament de
Catalunya, acompanyada pel
també altafullenc i ex diputat
Joan Carrera. Finalment
el Parlament va aprovar la
resolució 1304/VI sobre la
creació d’un institut d’ensenyament secundari a Altafulla
(06.05.2002) que deia:
“El Parlament de Catalunya
insta al Govern a preveure la creació d’un institut
d’ensenyament secundari a
Altafulla, el tercer del nordest del Tarragonès, en funció de la constant evolució
demogràfica de la zona”
Més negociacions i mobilitzacions, finalment, van fer que la Generalitat acabés comprometent-se a fer-lo després que s’obrís la
nova escola del Roquissar. La Generalitat va complir i al setembre
del 2007, una vegada posat en funcionament el CEIP El Roquissar, s’obria l’Institut a una velocitat inusitada per aquests casos. El
conseller Ernest Maragall va ser l’encarregat de tallar la cinta que
representava l’esforç col·lectiu.
Aquells 40 nois i noies que iniciaven amb il·lusió i pors aquell curs

han arribat al final d’una etapa. Tindran moltes més durant la seva
vida per superar.
Si no s’hagués donat aquella celeritat administrativa (Ajuntament i Generalitat) avui, en temps de retalls socials, tindríem
molt difícil conquerir aquella fita.
Ara una vegada superada la prova, ens toca marcar un nou objectiu
i aquest no pot ser un altra que el de finalitzar el cicle i fer que els
estudis post obligatoris de
batxillerat es puguin desenvolupar en les instal·lacions
de l’Institut.
Per fer-ho realitat Altafulla
ha d’escollir el camí, un camí
que el diferenciï dels demés
per aportar un valor singular i aquest no és un altre
que apostar pel batxillerat
artístic, en el qual l’Escola Municipal d’Altafulla
i els pobles de Salomó,
la Nou, Vespella i la Riera han de sumar. Trobar
allò que ens faci diferents,
únics com ja és Altafulla, i
complementar-lo amb estudis humanístics.
La col·laboració entre el
Consell Escolar Municipal,
les escoles del Roquissar,
la Portalada i la de Música, juntament amb la de les altres poblacions, ha de ser la més gran possible. El suport de l’Ajuntament i
l’orientació del Departament d’Educació de la Generalitat són necessaris, però si hi ha alguna cosa que no pot faltar és la il·lusió
col·lectiva d’un poble que construeix el seu futur pensant en el millor per als seus fills i filles i amb l’objectiu sempre present de donar
cohesió social a una vila que vol esdevenir d’excel·lència també en
educació.

