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Un dia històric per Catalunya i per Altafulla

El nostre batlle, FÈLIX ALONSO CANTORNÉ(AA-EPM), va tenir l’honor de ser un
dels 6 alcaldes escollits per a lliurar a la presidenta del Parlament de Catalunya
el manifest de les entitats convocants a la manifestació de l’11 de setembre. A la
fotografia, d’esquerra a dreta, JMª Andreu (Montblanc), Carles Castellano (ANC),
Josep Manel Ximenis (Arenys de Munt), Carme Forcadell (ANC), Fèlix Alonso
(Altafulla), JMª Vila d’Abadal (Vic) i Carles Puigdemont (Girona).

Discurs d’alcalde d’Altafulla amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya

“Estem convençuts que el futur de
Catalunya passa pel dret a decidir”
Aquesta Diada Nacional de Catalunya és una diada diferent. perquè mai com ara
la nostra sobirania, com homes i dones d’Altafulla, com treballadors, com a joves,
com a país i com a poble havia estat atacada.
Sobirania que es atacada de les formes més diverses i variades. Pot ser un decret del Govern
central, unes decisions de la troica o per unes declaracions de Mario Draghi.
El sentit profund del que està passant en aquesta crisi econòmica social -i que va més
enllà de Catalunya- és la ruptura del contracte social i la fi de la sobirania popular.
Estan buidant de contingut la sobirania popular, la dels ciutadans i, per tant la dels
Estats i nacions, a favor dels dictats dels grans poders i d’una burocràcia europea
que no te legitimitat democràtica per imposar les seves polítiques.
Com es tradueix a Catalunya i Espanya aquesta estratègia?
Amb el trencament dels pactes originats durant la transició:
-El trencament del pacte social, de l’equilibri entre capital i treball que implica la
reforma laboral i el desmuntatge de l’Estat del benestar, com la contrareforma de
la sanitat que vol acabar amb el sistema públic, universal i gratuït per tornar al vell
sistema d’assegurança del franquisme.
- I el pacte constitucional, amb la sentència de l’Estatut i la reforma de la Constitució
de 2011.
No hi ha democràcia real sense justícia social.
No hi ha projecte europeu sense model social europeu.
Reduir l’atac a la sobirania com una qüestió exclusivament de relacions amb l’Estat, és fals. No es pot dir que es defensa el país i plegar-se davant de
cadascun dels dictats del mercats
La crisi és utilitzada per retallar drets com mai. També l’autogovern.
En unes setmanes, Catalunya pot veure reduït l’autogovern a la mínima expressió
i ens pot caure una quarta onada de retallades,
La societat catalana no es resigna amb l’autogovern que ens ha quedat després de
la sentència i per això també hem plantejat el pacte fiscal. La societat catalana no
baixa el cap davant l’ofensiva recentralitzadora.
La manifestació del 10 de juliol de 2010 no va ser flor d’un dia i tampoc ho serà la
manifestació d’aquesta Diada.

Tot això és la diada del 2012. Pèrdua de sobirania, de drets, fractura social i intents
de descentralització de l’Estat.
Cal plantejar un nou horitzó nacional que permeti a Catalunya avançar cap a la sobirania
i que pugui ser compartit per la majoria de la societat catalana. Un horitzó nacional que
uneixi i no trenqui la societat catalana.
Un Estat propi en el marc de l’Estat o com a nou Estat si el pacte
no és possible.
El marc estatutari actual no és el mateix que la ciutadania va votar al referèndum,
per tant té legitimitat jurídica però no democràtica.
Cal ser conscients que no hi ha cap via fàcil, ni el pacte federal, ni la independència ho
són. El pacte depèn més de la força mobilitzadora de la societat catalana que de la
bona predisposició de l’Estat. El cafè per a tothom s’ha acabat.
Estem convençuts que el futur de Catalunya passa per la lliure decisió dels seus ciutadans i ciutadanes, és l’exercici del dret a decidir a partir de la pròpia sobirania.
El referèndum d’autodeterminació és la manera de resoldre el conflicte amb l’Estat. Un conflicte que no passa per la confrontació del poble català amb el poble
espanyol. Aquesta no és la contradicció, la contradicció és entre el poble català i una
concepció nacionalista i centralista d’Espanya que comparteixen els poders econòmics
i polítics de l’Estat.
Una lliure decisió que ha d’anar acompanyada d’aquella idea quasi fundacional de
l’actual Catalunya democràtica: som un sol poble.
No és un camí fàcil. Espanya no és Canadà, on el Quebec va poder convocar
dos referèndums sobiranistes, ni és el Regne Unit on Escòcia celebrarà un referèndum sobre el seu futur. És evident que la societat catalana i l’altafullenca està
canviant, que l’independentisme ha crescut de forma significativa.
Cal aconseguir un gran acord polític transversal del catalanisme,
una majoria social ampla i mobilitzada i utilitzar els escassos mecanismes
jurídics que tenim a l’abast.
No són temps fàcils. Però hi ha molts motius i molta gent que en aquesta diada ens
fan tenir esperances. I la major esperança està en la gent que com vosaltres no es
resigna.
Visca Altafulla!
Visca Catalunya!

“Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura” del 22 al 29 de setembre de 2012
Dissabte, 22. Pedalada popular de 10.00
a 12.00 h. Sortida davant eres del
castell. “Bicicletada” per la vila. Al
final petit pica –pica per recuperar
forces!. Col•labora: Penya ciclista
Diumenge, 23. Passejada cultural pel món

rural de 10.00 a 12.00 h. Sortida hortes d’Altafullla (darrera cinemes).
Visites: la sínia, museu d’Altafulla
i exposició del món rural a La
Violeta i a l’arribada pica-pica.
Col•labora: Centre d’Estudis i Museu

Diumenge, 23. Caminada verda de 18.00 a
20.00 h. Sortida aparcament escola
El Roquissar. Neteja i recuperació
d’un camí rural. Al final refrescos i
aigua pels assedegats!. Col•labora:
Consell de Participació, Atletes

d’Altafulla, Penya ciclista
Dimecres, 26, Xerrada “saludable” 19
hores. Sala de plens de l’Ajuntament. Xerrada caminar = salut.
Col•labora: Centre de Salut d’Altafulla
Dijous, 27 Cursa de transports.

A partir de les 09.30 h. Sortida Plaça
del Pou. Objectiu: Anar de l’ Ajunt.
d’Altafulla al de Tarragona amb
diferents transports (cotxe, bus,
tren i bicicleta). Col•labora: Consell
de Participació i Penya ciclista.
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Altafulla
ja té batxillerat
Aquest 13 de setembre ha arrancat
el Batxillerat per primera vegada a
Altafulla.
Una de les demandes educatives
més reclamades durant els últims
anys al municipi. Aquest curs 20122013, l’Institut acollirà per primera
vegada les modalitats de Ciències i
Tecnologia, i Humanitats i Ciències
Socials. De moment, compta amb
un total de 27 alumnes matriculats a
les dues modalitats. Una xifra provisional, a l’espera encara de formalitzar les darreres matriculacions dels
estudiants que han recuperat assignatures aquest mes de setembre.
Aquesta trentena d’alumnes se sumarà als que l’any passat ja cursa-

ven l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) en el centre, ascendint,
entre els que marxen i els que arriben de nous, al voltant dels 350
alumnes. Pel que fa al professorat,
l’Institut disposarà aquest nou curs
d’un total de 36 professors, 16 dels
quals faran classes a Batxillerat, a
més de fer-ne també a l’ESO.
Per la seva banda, l’escola la Portalada iniciarà el curs amb 420 alumnes, l’escola el Roquissar amb 170,
la llar d’infants Francesc Blanch
amb uns 40, l’escola bressol Hort
de Pau amb 77, l’Escola de Música
amb 191

Segons aquestes xifres, en total, la
població educativa al municipi s’elevarà als 1.450 alumnes. Una xifra
que superarà de forma considerable
la del curs passat, amb 1.298 alumnes matriculats. Una diferència que
es tradueix amb un increment del
10,4% dels estudiants.
Des del full volem felicitar als professors i professores de tots els
centres educatius d’Altafulla per la
seva professionalitat que malgrat
les retallades que injustament pateixen, el seu esforç fa que la qualitat pedagògica dels nostres centres continuï estan a un nivell força
elevat. Per la seva banda el govern
municipal ha fet un gran esforç per-

què les instal•lacions estiguin en les
millors condicions per iniciar el curs
2012-13 i això ha pogut significar
que en algun moment altres zones
del poble no tinguessin el nivell de
neteja que vam assolir l’any passat.
La brigada municipal s’ha multiplicat
per donar servei amb els escassos
efectius de que disposa per atendre
a una població que aquest estiu i a
l’espera de confirmació ha estat de
les més altes dels deu darrers anys,
però no ha estat suficient. L’any vinent les tasques de manteniment de
les escoles no esperem que siguin
tan profundes i per tant la neteja
viària podrà gaudir de més efectius
per a la seva reconeguda tasca.

La Triatló d’Altafulla, tanca
les inscripcions i completa
els 500 participants inscrits
HORARIOS
DOMINGO 30 de SEPTIEMBRE
07:30 h. - Apertura Área de
Transición Control de Material
08:45 h. - Sprint
10:35 h. - Supersprint
10:37 h. - Supersprint Relevos
10:39 h. - Triatlón de la Mujer
11:35 h. - Flash Mayores
11:37 h. - Flash Menores

ICV-EUiA insten Rajoy a convocar
“urgentment” un referèndum
sobre les retallades
El portaveu d’ICV al Congrés, Joan Coscubiela, ha instat al president del govern espanyol,
Mariano Rajoy, a convocar “urgentment” un referèndum sobre les polítiques de retallades
perquè com també Artur Mas “no tenen legitimitat democràtica per aplicar aquests ajustos que
no portaven en el seu programa electoral”. “Si volen tornar a tenir legitimitat, han de donar la
veu a la ciutadania i convocar un referèndum”, ha remarcat Coscubiela just abans d’iniciar la
marxa pels carrers de Madrid on una delegació ecosocialista s’ha sumat a la convocatòria de
les organitzacions socials i sindicals per mostrar el rebuig a les polнtiques que practiquen tan
el PP a l’estat com CiU a Catalunya.

