Tercer fil i Barnaworld són incompatibles
Si realment el que sembla un ‘farol’ en una partida de poker com és el projecte de Barnaworld, per tapar la marxa
d’Eurovegas a Madrid (quina sort!) s’acaba concretant, encara que sigui una petita part del que s’està parlant: 10
milions de visitants, aquests visitants, en algun moment voldran anar a Barcelona per visitar el lloc més conegut
de Catalunya al món. Per molt que la visió provinciana dels polítics de Tarragona ho neguin en públic. Com ho
faran? Amb els trens regionals de mitjana distància que a dia d’avui ja estan sobresaturats? Amb bus? Amb avió?
Amb cotxe particular? Amb l’AVE?. El que és segur és que sense noves infraestructures el que s’està projectant pel
2016 no podrà conviure amb la decisió temporal de posar el tercer fil (ample europeu de ferrocarril per a mercaderies) per la línia convencional. Des de Alternativa entenem que, sense renunciar a la sortida de mercaderies del
Port de Tarragona cap a Europa, l’opció de conviure amb aquest increment potencial de passatgers no és possible
i si fins ara dèiem que podíem acceptar el tercer fil amb condicions de temporalitat, de seguretat i prioritzant els
passatgers, avui ja no es poden garantir si la suposada aposta per Barnaworld és més que un castell amb peus de
fang no podrà conviure amb el tercer fil sense danyar encara més el servei de passatgers. Per tant, reclamarem
a les administracions i a l’Ajuntament d’Altafulla que encapçali la defensa del transport públic, la seguretat i la
construcció de les infraestructures necessàries.
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Catalunya, un sol poble,
sense ‘Caixa’ ni faixa
Si la crisi ha estat la coartada perfecte per voler perpetrar el crim de
l’estat del benestar. Ara, Convergència Democràtica, ens vol donar
una classe magistral de com revertir el desig d’un poble que vol
decidir el seu futur nacional i econòmic, en un plebiscit del seu líder. El fracàs de les polítiques
neo liberals i de les retallades
socials del govern dels millors
ha fet possible que davant del
desgast del President, CiU donés un cop de timó cap a Itaca.
Estem d’acord que l’11 de setembre ha estat la resposta al
constant menyspreu a la demanda dels catalans i catalanes d’un major autogovern. El
fets transcorreguts fins llavors
són etapes cap a una nova
transició, cap a un horitzó nou
que encara hem de construir i
que ja no ens conformem amb
un Estatut retallat ni amb els
cants de sirena dels nous federalistes espanyols.
Podem pujar al mateix vaixell
però el rumb és incert: quina
Itaca volem? La de la exclusió
o la d’un horitzó nacional que
uneixi i no trenqui la societat
catalana; la de les 300 famílies
o la de l’estat del benestar; la
de les Mútues privades o la de
l’ICS. Nosaltres ho tenim clar: la nostre Itaca és la de la solidaritat,
la de l’estat del benestar, la de la confluència del nacionalisme no
excloent amb els federalistes plurinacionals -els que volen un Estat
propi dins el marc de l’Estat o com a nou Estat si el pacte amb Espanya no és possible-, però per sobre de tot el que volem és que el
poble decideixi.

El Sr. Mas vol amagar i no ensenyar les seves credencials, però
la seva trajectòria en aquest dos anys, fent pactes amb el PP i de
suport a les polítiques de Rajoy amb un: “i jo Mas”, deixa una estela
ben clara que ell vol l’Itaca de la ‘Caixa’ i la faixa –la del capital i
la de la faixa a l’estat- un país
que diu vol construir amb estructures d’estat però alhora el
va desmuntant per afavorir el
capital privat.
A Espanya i a Catalunya emergeixen dues concepcions semblants a nivell econòmic i polític però diferents en el seu
disseny d‘estat: els que volen
una sola España i els que volen una porció major de pastís.
Totes dues estan sotmeses a
les imposicions dels mercats.
Dins d’aquesta confrontació
s’està forjant una entesa que
vol tenir el dret a decidir, que
no és conforma amb una selecció esportiva, que vol escriure
el seu futur, davant dels que
ens imposen pagar un deute
que no han generat, que no
entén Europa sense llibertats i
estat de benestar, que vol una
INDEPENDÈNCIA per sobre
dels mercats i
que està disposada a construir un futur de solidaritat entre els
pobles. Som aquesta, la Catalunya dels pobles feta
amb l’esforç, el treball i la capacitat per decidir el
seu futur.
Fèlix Alonso i Cantorné

Altafulla acull la 12a Assemblea Nacional de L’EPM
El Centre d’Interpretació d’Altafulla (davant del castell) acollirà el dissabte 27
d’octubre la dotzena assemblea nacional de l’Entesa pel Progrés Municipal (EPM), organització municipalista
d’esquerres present en 43 poblacions
de Catalunya amb un gran nombre de
regidors i alcaldes, entre aquests Fèlix
Alonso alcalde d’Altafulla per Alternativa
Altafulla-EPM que donarà la benvinguda
a l’assemblea.

L’assemblea es planteja com a punt de
trbada després de les darreres eleccions i com espai de reflexió sobre dos
temes que preocupen a les EPM com a
municipalistes i com a catalans. Es tracta
de debatre les propostes del govern del
PP de fer desaparèixer petits municipis
i reduir competències dels ajuntaments
i per altre part debatre sobre el moment
històric que vivim a Catalunya després
de la manifestació de l’11 de setembre,

la convocatòria d’eleccions autonòmiques, perspectives de futur i reptes a
aconseguir.
L’assemblea debatrà diverses propostes de resolució sobre el fet nacional i
en defensa del món local i contra la recentralització. Els representants de cada
municipi també hauran d’aprovar els
pressupostos de l’organització i escollir
els càrrecs de president, secretari i tresorer. Com a president la candidatura és

la de José Antonio Rubio, regidor de Pallejà, que es presenta a la reelecció. Per
la secretaria el candidat és Jesús Blanco
regidor de Santa Coloma de Cervelló i
per a tresorer repeteix Llorenç Artigas de
Vilassar de Dalt.A Tarragona hi ha actualment 8 municipis membres de les EPM
amb representació als consistoris de la
Riera de Gaià, Renau, Torredembarra, el
Pla de Santa Maria, Querol i amb alcaldies a Aiguamurcia, Senan i Altafulla.

L’ajuntament introdueix bonificacions a l’IBI. Les
escombraries i l’impost de circulació pugen el 3,1%
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La majoria de les ordenances
d’Altafulla no es modifiquen
o es congelen per sota l’IPC

La majoria de les ordenances
d’Altafulla no es modifiquen o es congelen per sota l’IPC
El consens entre l’equip de govern
(Alternativa Altafulla i Solidaritat per
la Independència) i CIU a l’oposició ha
permès aprovar amb una amplia majoria la modificació de les ordenances
fiscals per 2013 en la sessió plenària extraordinària de l’ajuntament
d’Altafulla del passat 23 d’octubre. De
les 31 ordenances vigents, només 12
tenen una modificació econòmica, la
meitat d’aquestes ho fan en un 3,1%
(un punt per sota de l’IPC que a finals
d’any pot superar el 4%). Entre les
ordenances que tenen aquest increment per sota del cost de la vida destaca l’impost de circulació i les taxes
d’ocupació de via pública i les d’escombraries, en aquesta darrera es

redueix l’import als locals d’oci sense
servei de restauració. Respecte a l’IBI
cal recordar que ja va modificar el seu
tipus al 0,91% el mes de juny per compensar la baixada dels valors cadastral
i ara incorpora dues bonificacions, una
aplicable d’ofici als immobles residencials i inferiors de 500 mil euros que el
cadastre els hagi incrementat el seu valor i l’altre pels habitatges de protecció
oficial. La primera bonificació serà
com a resultat d’un procediment de
valoració col•lectiva de caràcter general en el qual es minorarà la quota íntegra en una quantia equivalent
a la diferencia positiva en cada cas
entre la quota íntegra de l’exercici i
la quota líquida de l’exercici anterior, incrementada amb un coeficient
de 1,2%. També s’estudia bonificar el
IBI en alguns casos de viduïtat i família

monoparental, així com possibilitar que
l’any 2013 l’IBI es pugui pagar en tres
terminis.
De la resta d’ordenances cal destacar un increment del tipus de les
plusvàlues en un 2,5%, l’actualització
de la taxa de guals per apropar-se al
cost real i que passa de 31 a 38 euros
anuals rebaixant el que es paga per
les plaques i incorporant la reserva
de minusvalids, la rebaixa de la tarifa per l´ús del poliesportiu al matí i
una nova taxa de 55 euros per l’ús de
la sala de plens per a casaments, que
és de 110 euros en cas de no empadronats, tenint en compte que es
manté la gratuïtat pels casaments al
despatx del jutge de pau. L’acord
de consens ha permès mantenir les
bonificacions existents en la taxa de
llicència d’obertura d’establiments.

En el capítol educatiu s’ha aprovat una
limitació d’edat per sota dels 18 anys
per a poder rebre una bonificació de la
taxa de l’Escola de Música i s’ha recordat que les taxes de la Llar d’Infants,
l’Escola de Música i l’Escola d’Adults
no es debatran fins a principis d’any
per haver-se adequat la taxa al calendari escolar. Això sí s’haurà de decidir
llavors quin percentatge assumeixen
els pares i l’ajuntament per la manca
de subvencions de la Generalitat.
Uns increments mínims en algunes
ordenances però necessaris, segons
ha argumentat el regidor d’hisenda
Francesc Farré per a poder mantenir
uns serveis municipals que es donen
a la ciutadania després que hagi baixat considerablement els ingressos
per l’IBI i per apropar-se mínimament
al cost real d’algunes taxes.

Primeres jornades de
comunicacio local 2.0
Una quarantena de periodistes, tècnics municipals i usuaris de les noves tecnologies de la comunicació han participat el passat 18 d’octubre a Altafulla en les primeres jornades de comunicació local 2.0 que han organitzat l’àrea de comunicació de
l’ajuntament d’Altafulla i Altafulla Ràdio, amb la col•laboració de la Universitat
Rovira i Virgili, el Col•legi de Periodistes i l’Hotel Gran Claustre on es va fer la
jornada. La regidoria de comunicació que encapçala Francesc Farré s’havia plantejat impulsar aquesta jornada per poder debatre sobre l’ús i oportunitats de les xarxes socials en l’administració local i contrastar l’experiència de tècnics i altres administracions. Així es va comptar amb les ponències dels reconeguts especialistes
en 2.0 Saül Gordillo i Pau Canaleta. D’altra banda representants dels ajuntaments
de Tarragona i Cambrils i de la Universitat Rovira i Virgili van debatre com gestionar les xarxes socials en un ajuntament i la necessitat de regular l’ús de les noves
tecnologies com twiter, facebook i les pàgines web en espais públics per poder ser
una eina eficaç de servei a la ciutadania. Els representants polítics de CIU, PSC,
PP, ICV-EUiA, ERC i SI, diputats i regidors de diversos ajuntaments van centrar la
segona taula rodona sobre polítics i polítiques en l’univers 2.0 i sobre la necessitat
que les noves tecnologies en l’àmbit municipal no es converteixi en una arma de
controvèrsia política. S’ha considerat un èxit d’aquesta jornada per part de tots
els assistents i la petició que un debat sobre comunicació local tingui continuïtat anual. Una de les conclusions de la jornada, que també va servir per presentar
els actes del desè aniversari d’Altafulla Ràdio, va ser la necessitat d’adoptar un
codi ètic de regulació en les pàgines de 2.0 de l’ajuntament i de la radio municipal,
com tenen altres consistoris, per potenciar el seu ús com un canal interactiu de
consulta i opinió de la ciutadania cap a l’administració municipal,

Tarragona 2017
amb Altafulla
El dimecres, 24 d’octubre els màxims responsables tècnics dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017, encapçalats per Ramon Cuadrat es van reunir a
l’ajuntament d’Altafulla amb el seu alcalde Fèlix Alonso i el regidor d’esports
i activitat física, Guillermo Alonso. Ambdues parts es van mostrar satisfets
del resultat de la reunió que posa les instal•lacions esportives d’Altafulla
al servei dels Jocs i la voluntat del govern municipal de promocionar el
voluntariat entre la seva ciutadania. Aquesta reunió s’emmarca dins de les
visites que fan els organitzadors dels Jocs amb les futures seus que seran
confirmades a inicis del 2013.

