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L’Ajuntament d’Altafulla dóna suport a la
moció presentada pels sindicats CCOO i
UGT referent a la Reforma Laboral

Festa de l’arbre
La festa de l’arbre d’aquest any ha tingut un destacat protagonista: el consell de participació
d’Altafulla, i ha estat un rotund èxit. La plantada d’arbres havia aconseguit , a la consulta popular
que es va desenvolupar a finals de 2011 promoguda pel Consell, ser el projecte més votat i la
nostra regidora de Participació i Medi Ambient, Montse Castellarnau, va posar ràpidament el fil
a l’agulla per convertir-lo en realitat. Més de 200 persones han participat en aquest acte, molta
canalla ha vist el seu nom als arbres plantats, i a més de la diversió i de la trobada, els carrers i
places de la vila estan més endreçats i bonics. Esperem que el Consell de participació continui la
seva important tasca, amb les idees, la col·laboració i l’empenta que ara té.

Pàrking de l’Estació
Veure un espai degradat, ple de runes i brossa convertit en el pàrking que tant es necessita a
Altafulla, especialment a l’estiu , és un goig. El solar al costat de l’estació, propietat d’ADIF però
llogat per l’Ajuntament des de fa molts anys i que mai s’ha fet servir, té finalment un destí: facilitar
que durant els mesos de màxima afluència de vehicles i persones, el barri marítim no estigui
envaït pels cotxes i les persones puguin gaudir de menys soroll, més tranquil·litat, més seguretat i
més espai pel passeig i la conversa, La vista del
futur pàrking, amb els arbres que, fent ombra pels
vehicles posen en valor l’estació i el seu entorn,
l’entrada a la nostra vila per a molts visitants, és
tot un èxit del govern d’AA –SI. Felicitats!!!

La sessió plenària d’aquest dissabte ha comptat amb la presència
del responsable de l’intercomarcal de CCOO a Tarragona, Jaume
Pros, i del responsable d’Administració Local d’UGT a la comarca
de Tarragona, Toni Pinós.
Ambdós, a banda d’agrair a l’Ajuntament l’oportunitat d’exposar la
moció públicament, han exposat els motius pels quals es mostren
contraris a la reforma laboral elaborada pel Govern de l’Estat
espanyol.
En aquest sentit, Jaume Pros (CCOO) ha presentat que “la legislació
laboral i la rigidesa del mercat laboral no són la causa de l’atur,
sinó que aquest ve donat, principalment, per la crisi financera”.
Així doncs, segons el seu parer, “les conseqüències de la nova
reforma laboral quedaran molt lluny dels efectes que es busquen,
augmentant la destrucció de llocs de treball, incrementant la
despesa dels subsidis d’atur, agreujant la dificultat de conciliar la
vida laboral amb la personal, especialment per les dones, afavorint
la precarietat de contractació dels joves, i impedint la negociació
col·lectiva”.
Segons Pros, la solució passa per “impulsar una reforma financera
en profunditat”, i és per això que demanen al govern que “interpreti
el rebuig social que ha provocat l’aprovació de la reforma, que
convoqui una mesa de diàleg amb els agents socials i econòmics,
que afronti els serveis públics com una necessitat, i que compleixi
els compromisos adquirits en l’Estatut de Catalunya en matèria de
finançament”.

...I una moció que denuncia la violència policial a la
Primavera Valenciana
La moció demana la compareixença dels responsables polítics
valencians en seu parlamentària per donar explicacions per
les càrregues policials, per demanar disculpes, i per assumir
responsabilitats

Altafulla celebrarà el 25 març una consulta popular
per decidir si s’adhereix o no a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI)

La votació se celebrarà al local municipal número 16 de l’avinguda Marquès
de Tamarit, i es podrà efectuar de forma presencial, per correu, o de forma
anticipada

dissabte 17 de març a la l’Ermita de Sant Antoni. Per apuntar-se
correu@alt.cat. Preu 10 euros. Places limitades

El ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest dissabte, amb els vots
en contra del PP i d’Ideal, la moció presentada per AA-E i SI
referent a la celebració de la consulta ciutadana. La consulta
serà vinculant a les formacions del Pacte de Govern, i estarà
organitzada per l’Ajuntament d’Altafulla.
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PAU ALABAJOS

EL VALENCIÀ PAU ALABAJOS INTERPRETA EL
DARRER DISC, UNA AMABLE, UNA TRISTA,
UNA PETITA PÀTRIA (BUREO, 2011), AMB UN
ACOMPANYAMENT DE LUXE.
El cantautor de Torrent, que també actua al
BarnaSants fent tàndem amb Cesk Freixas,
es farà acompanyar d’un quartet de corda
–cello, viola i dos violins a l’escenari–
que vestirà les seves cançons amb uns
arranjaments lluminosos de la mà de
Laura Navarro.
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@barnasants
#Barnasants2012
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Una formació absolutament desendollada
contribuirà a crear una intimitat especial
entre l’artista i el públic

Venda d’entrades

15€ (anticipada 10€)
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Eva Martínez, la directora de l’Institut d’Altafulla, Imma
Reguant; l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, la inspectora del
Departament d’Educació de la Generalitat a Tarragona, Carme
Mas; i Josep Blanch i Angela Morrisey, representants de
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del centre.

L’Institut acollirà el curs 2012-13
dues modalitats de Batxillerat
A Altafulla les bones notícies venen de dues
en dues: aquesta setmana del 29 de febrer
hem tingut la confirmació que a partir del
2012 l’institut ja completarà el cicle d’ensenyament. Els nostres nois i noies podran
estar escolaritzats a Altafulla des de l’0-3
anys (escoles Bressol) fins a les portes de
la Universitat. Una notícia que no per esperada hem de
menystenir. Ha
Altafulla acollirà
estat l’exemple
per primera vegada de com un país,
les dues modalitats un poble, funciona. Primer es
de Batxillerat de
va generar la
Ciències i Tecnologia necessitat per
l’increment de la
i Humanitats i
ràtio d’alumnes
Ciències Socials el
a La Portalada,
proper curs 2012-13. la conseqüent
reivindicació
dels pares, mares i avis, la col•laboració dels successius
equips de govern, la tasca parlamentària
i les inversions de la Generalitat van culminar, primer, en l’ampliació de La Porta-

lada, la construcció d’El Roquissar i de
l’Institut i, ara, la confirmació de les dues
línies de batxillerat que es podran cursar
a Altafulla.

L’atur registrat a Altafulla baixa
en 10 persones, situant-se en
els 327 desocupats

bilitat és de tothom i que hi ha un grapat de
ciutadans incívics que mereixen sancions
i que fan que el cost del rebut de la brossa sigui elevat però quan això no és resol
amb pedagogia els governs han d’actuar i
el d’Altafulla ho ha fet, felicitats!

les obres per acabar el que durant anys
havíem reclamat com a Passeig o Rambla i tancar definitivament la ferida de la
N-340. El semàfor d’Altafulla, els accidents
i el trànsit de camions pel mig del
poble, ja quasi oblidats, en pocs anys
s’han substituït per
un vial que uneix i
no separa Altafulla
de les seves Botigues de Mar.

L’altra notícia és que el Departament
de Governació
de la Generalitat ha donat
el vist i plau
per que dins
del vigent PUOSC (Pla Unificat
d’Obres i Serveis
Les properes dues
de
Catalunya)
bones
notícies
s’incorpori, com
que ens agraa
modificació
daria rebre són:
sol•licitada
per
la connexió de
l’equip de govern
l’aigua de boca
d’Altafulla, la subdes d’Altafulla a
venció de quasi
Brises de Mar
120.000 euros per
i... (creuem els
fer la 3ª fase de
dits) la subseu
Marquès de Tamadels Jocs Mediterranis. Com diria el porit que tindrà un cost total previst d’uns eta Miquel Martí i Pol:
600.000 euros. A finals d’any s’iniciaran “Tot està per fer, i tot és possible”.

L’atur a Torredembarra s’ha vist augmentat
en 18 persones, passant de les 1.585 a les
1.603; la Pobla de Montornès, en 2, passant de 300 a 302; el Catllar, en 20, passant de 277 a 297; la Riera de Gaià, en 7, Els llums del camp de futbol
passant de 109 a 116; i Vespella de Gaià, Massa sovint trobem que els llums del camp
i d’altres instal·lacions municipals rromanen
en 2, passant de 50 a 52.
enceses. Tothom sap que el el rebut del llum
és molt car i que la despesa que es gasta
Una Altafulla més neta
Un problema que semblava impossible de en els equipaments municipals és elevaresoldre, com era la imatge dels conteni- da. L’ajuntament hauria de fer pública les
dors plens de brossa en només 8 mesos despeses en gas, llum i aigua de les seves
ja semblauna cosa del passat. Agradi o no instal·lacions perquè de ben segur és la mien aquests mesos Altafulla té una cara més llor forma de que ens conscienciem de que
neta. Qui no recorda els dies de Nadal de el cost del llum dels carrers, del poliesportiu i
l’any 2010 i anteriors amb els contenidors les escoles les paguem entre tots i saber així
plens de brossa. És cert que la responsa- si l´ús que fem d’elles és el correcte.

Altafulla a la televisió

Molts dubtaven del fet de gastar diners en
una TV pública com TAC 12 però desprès
de veure els primers resultats creiem que estaven equivocats. Dóna goig veure imatges
del nostre poble que fan promoció d’aquesta vila, dels seus carrers, el castell, la platja...
i com no de la seva gent. Veure als Diables,
als avis, als atletes, la cavalcada, el jazz i les
informacions. Ha estat una gran idea, la millor promoció que pot tenir un poble com el
nostre amb ttanta vida associativa.

El millor regal de reis

La tirolina del parc del Roquissar ha estat
el millor regal de reis per als nens i nenes
d’Altafulla. Una molt bona idea que apropa a
tota la canalla al marge seus recursos econòmics. Aquest anys Melcior, Gaspar i Baltasar
no s’han oblidat de la canalla d’Altafulla.

