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Unes 25.000 persones es manifesten
a Tarragona contra la reforma laboral
Els sindicats han qualificat “d’històric” el seguiment de la jornada de vaga general
a Tarragona. De fet, han apuntat que l’activitat a les indústries s’ha cenyit als serveis
mínims, i han quantificat entre un 50% i un 60% el seguiment al comerç.
La manifestació de la tarda ha estat una de les més multitudinàries que es recorden
a Tarragona, gairebé triplicant la participació de la mobilització que es va fer el 29 de
setembre del 2010, en l’anterior jornada de vaga general.
Els sindicats UGT i CCOO a nivell de Catalunya també han coincidit en destacar
l’èxit” de participació. En aquesta línia, el secretari general de la UGT de Catalunya,
Josep Maria Álvarez, ha afirmat que el govern espanyol faria bé d’escoltar aquesta
mobilització perquè sinó “la lluita continuarà tot el temps que sigui necessari”.
En el cas concret d’Altafulla, el representant sindical d’UGT a l’Ajuntament ha qualificat
la participació a la convocatòria de “tot un èxit”, amb un percentatge que s’ha elevat
“al voltant d’un 90% dels treballadors públics”.
De fet, els serveis que ha ofert la Brigada Municipal durant tota la jornada han estat
els mínims, amb un Oficial de Primera i un Maquinista. El Pavelló Municipal també ha
estat tancat al públic.
En l’àmbit de l’educació, en termes generals, el seguiment de la vaga ha estat força
considerable, tant pel que fa a nivell del professorat com pels alumnes i les seves
famílies.
En el cas de l’escola El Roquissar,
per exemple, gairebé el 100%
de l’equip docent ha secundat la
convocatòria. Pel que fa a l’alumnat,
el 75% d’educació infantil no en va
haver cap, mentre que a educació
primària també ha faltat un 74%.
El seguiment de l’aturada a l’escola
La Portalada, d’altra banda, no ha
estat tan massiu, tot i que ha estat
força considerable. De fet, el 50%
del professorat s’hi ha adherit, mentre que en el cas dels alumnes, el percentatge
s’ha elevat al 30%.
A les escoles bressol, el seguiment de la vaga no ha estat unànime. A la llar d’infants
Francesc Blanch, dels sis professors habituals, únicament han assistit aquells que
decretaven els serveis mínims, la directora del centre, i dos tècnics. Per la seva
banda, a la llar d’infants Hort de Pau, només han faltat dos dels nou treballadors
habituals, mentre que han assistit a classe 37 alumnes dels 72 matriculats
Qui tampoc ha secundat la vaga a Altafulla ha estat el servei de Correus. L’Oficina
Tècnica del municipi ha disposat de la totalitat dels treballadors – tres d’Altafulla, més
altres tres del Catllar que depenen de l’oficina altafullenca.
La majoria del petit comerç de la vila, inscrit en el règim d’autònoms, tampoc s’ha
adherit a la convocatòria.

A Altafulla, la participació
ha estat massiva al sector
públic, mentre que la
majoria del sector privat no
ha secundat la convocatòria

L’efecte de les retallades en un patrimoni romà distingit per la Unesco.

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona denuncia «greus endarreriments» del Govern per pagar (publicat a El Periódico el 30 de març per Ester Celma)
La crisi amenaça de ple la part de l’antiga Tàrraco
romana (conjunt declarat Patrimoni de la Humanitat
per la Unesco) que gestiona la Generalitat a través
del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
(MNAT). El mausoleu de Centcelles, a Constantí,
segueix tancat al públic i només accepta visites
concertades des de l’1 de desembre i, si no s’hi
injecten fons, en menys de dos mesos correrà
la mateixa sort la vil•la romana dels Munts, a
Altafulla, una esplèndida residència del segle
II dC, equipada amb totes les comoditats de
l’època i decorada amb una sèrie de luxosos
mosaics que comencen a acusar la degradació.
Queda gran part per excavar d’aquesta vil·la.
Però no hi ha diners ni per a les despeses més
immediates, segons apunten diverses fonts.
«Estem en un risc extrem de quedar-nos a zero»,
confirma Francesc Tarrats, el director del
MNAT.
L’alcalde d’Altafulla, l’alternatiu Félix Alonso,
explica: «Ja ens han comunicat que només es poden
pagar dos mesos més a l’empresa externa que s’ocupa
d’atendre el públic als Munts i que quan s’esgotin els

diners, s’haurà de tancar o buscar alternatives».
Jordi Agràs, director territorial de Cultura a
Tarragona, assegura que «la Generalitat ja treballa
per desencallar el problema», i anuncia que «hi ha
projectes en marxa, no tot se soluciona amb diners».
VISITES SOTA DEMANDA / El temps de màximes
facilitats per accedir als monuments sembla que
s’ha acabat. «No tot ha d’estar obert les 24 hores
del dia -opina Agràs-. Tenim múltiples exemples de
recintes amb visites sota demanda que funcionen
perfectament i és qüestió de racionalitzar horaris».
L’alcalde d’Altafulla considera raonable aquesta
fórmula: «El que té sentit és que els Munts estigui
obert quan hi hagi més demanda per veure’l. Si s’han
d’afinar bé els horaris i sacrificar alguns dies, es
farà». És més, l’Ajuntament d’Altafulla estaria
disposat a «aportar fons municipals per mantenir
oberta la vil•la romana dels Munts», segons Alonso.
«No volem renunciar a aquest gran actiu cultural ara
que comencem a notar els resultats i hi ha un retorn
de la inversió evident».
www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/caiguda-tarraco-1603588

Després del tancament del
mausoleu de Constantí per
falta de fons pot venir aviat el
de la vil·la romana dels Munts
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El Govern preveu la
instal·lació d’un Aquàtic
park a la platja.

Dins del pla d’usos de la costa a Altafulla,
aprovat per unanimitat, es preveu per aquest any
com a gran novetat la possibilitat d’instal•lar
un parc aquàtic per fer encara més atractiva
l’estada de les famílies a la nostra vila. La
previsió és que pels volts de Sant Joan la nova
instal•lació es pugui gaudir, sempre i quan
l’empresa i l’ajuntament arribin a un acord i les
administracions autonòmica i capitania marítima
donin els corresponents permisos. L’atracció serà la primera d’aquest tipus que s’instal•la a Catalunya. L’any
passat aquesta instal•lació ja va fer furor a Calp i aquest any s’espera que a Altafulla tingui un èxit semblant al de
la tirolina del parc del Roquissar que ja és un referent de la canalla al Baix Gaià.

Us recordeu d’aquesta imatge del 2005?

Han passat quasi 7 anys des de que Alternativa i els seus regidors Robert Aceña i Fèlix Alonso van denunciar davant la
ciutadania les destrosses fetes per un permís d’anivellament al patí del castell. Els silencis còmplices de molts, alguns de
molt gruixuts van fer que Alternativa anunciés que portaria el tema a la Fiscalia per si hi havia delicte contra el Patrimoni.
Alhora que el regidor Fèlix Alonso atenia als mitjans de comunicació davant dels Jutjats, el llavors regidor d’Hisenda i
Cultura entrava per via ordinària una denúncia de l’equip de govern. El procediment va ser l’iniciat per l’ajuntament (molt
més lent i que volia enterrar en el temps i els papers, la denúncia prevista per Alternativa a Fiscalia). El que ningú dels
protagonistes podia imaginar que quan ha arribat la ratificació o arxiu de la denúncia l’alcalde no és un altre que el nostre
company Fèlix Alonso. Que ha fet? Naturalment, tirar endavant la denúncia!!!

Passeig amb Segway

Passeig amb Segwey
+\YHU[HX\LZ[H:L[THUH:HU[HNH\KLP_
K»\UWHZZLPNKLOVYHWLY(S[HM\SSHHTIZLN^H`

PLS divendres 6 d’abril::VY[PKHLZWLJPHS“Lluna plena”HSLZOYZ

Preu: 10€ per persona

3HIVYHSZ!KLHOYZ
-LZ[P\Z!KLH!OYZ

Reserves i més informació:

6ÄJPUHKL[\YPZTL 
P 

Les Curses d’Orientació
del Tarragonès podrien tenir
un circuit permanent
a la Muntanya de Sant Antoni
Desprès de passar la prova el passat diumenge 25 amb la celebració de la final
comarcal dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, que va acollir les categories de
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet,
Juvenil, i Popular de la Copa Tarragona,
i en la que van reunir 330 participants.
La regidoria d’Activitat Física i Esport de
l’Ajuntament d’Altafulla amb el suport de
la Directora Territorial de la Secretaria General de l’Esport han acordat iniciar els
tràmits per fer a Altafulla un circuit permanent per a les curses d’orientació en l’espai del parc de la Ronda.
Per tal de popularitzar aquest esport, i
donada la predisposició de la regidoria
d’Activitat Física i Esport de l’Ajuntament
d’Altafulla de treballar en la línia del foment d’activitats d’aquest tipus entre els
més petits; el consistori ha celebrat durant
aquests darrers mesos, amb el suport
dels centres educatius de la vila, diferents
classes pràctiques d’aquesta modalitat
esportiva.

Altafulla formarà part de
l’Associació de Municipis
per la Independència
Així ho ha decidit la ciutadania amb 453 vots a
favor, 91 en contra, i 4 en blanc; uns resultats
que han estat ratificats en el plenari del passat
31 de març.
D’un cens electoral de gairebé 4.000
persones, la participació, doncs, s’ha elevat
fins al 13,81%. Dels participants, un 82,66%
- 453 vots – han votat a favor, mentre que un
16,61% - 91 vots – ho han fet en contra. La
consulta únicament ha comptat amb 4 vots en
blanc, el que representa un 0,73%.

Altafulla s’adhereix a la jornada
de neteja dels espais fluvials
“Fem Dissabte!”

Organitza:

Organitza:

Una iniciativa a la qual s’han sumat l’Ajuntament d’Altafulla i l’Associació Mediambiental La Sínia. L’activitat, que es va celebrar
dissabte 24 va ser un gran èxit .Aquesta activitat que ha arribat a la seva sisena edició,
estava emmarcada dins dels actes commemoratius del 15è aniversari del projecte
“Catalunya, terra de rius”.
En aquesta ocasió, el tram escollit per fer la
neteja va ser els de la llera i la riba del riu
Gaià, al seu pas pel nucli de Ferran.

