AA preguntará al Gobierno sobre el ‘tercer fil’
El pasado 18 de diciembre la ministra de Fomento Ana
Pastor presentó en Castellón el proyecto para la implantación del ancho UIC en el Corredor Mediterráneo,
que tendrá una inversión de 1.400 millones de euros. El
proyecto de implantación de ancho UIC en el Corredor
Mediterráneo va a actuar sobre 569,6 km de vías existentes, implantando tercer carril o cambiando de ancho
ibérico a UIC. El tramo entre Castellbisbal-Tarragona
(Vilaseca), de 97 km, cuenta con una inversión estimada de 416,6 M€. Se está finalizando la redacción de los
proyectos y, con ello, se dará acceso en ambos anchos

al Puerto de Tarragona y sus petroquímicas. Las obras
se licitarán a principios de 2013, una vez finalicen los
trámites necesarios.
Ante esta actuación Alternativa Altafulla presentará en
las Cortes Generales una batería de preguntas para
conocer todos los detalles tanto del proyecto del ‘tercer
fil’ como de la reapertura del tramo Reus-Roda, su temporalidad y posible afectación sobre las zonas de paso
y sus núcleos urbanos así como las consecuencias, si
las hubiese, sobre el transporte de pasajeros en la línea
convencional de media distancia.
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El Jocs Mediterranis es faran a la vila...

ALTAFULLA
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‘Quién la persigue la consigue’ diu el refraner
castellà i així ha estat. Des de que vàrem
entrar al govern d’Altafulla un dels objectius prioritàris de la regidoria d’esports i de
l’alcaldia ha estat rectificar aquella decisió,
al nostre entendre, errònia de baixar-se de
l’equip organitzador dels Jocs del Mediterrani 2017 i recuperar l’aposta feta en l’alcaldia
de Farré el 2008. Pocs creien en aquell somni però nosaltres sí i el temps ens ha donat la
raó. Els Jocs ja estan a tocar i Altafulla -així
ho va ratificar dijous 10 de gener del 2013 el
comitè organitzador- serà una de
les subseus o com millor li agrada
dir al director general dels Jocs,
Ramon Cuadrat: Altafulla serà
una de les 15 seus.
Des de ja fa quasi 2 anys van començar una roda de contactes
per aconseguir el que semblava
un impossible: que una vegada
tancat el grup de poblacions que
acollirien proves és tornés a obrir
i que juntament amb el Morell i la
Pobla de Mafumet s’incorporessin als escollits a darrera hora.
No serà fins al febrer o març quan el Pla Director
s’aprovarà definitivament per part de la comissió
tècnica del comitè internacional dels Jocs Mediterranis i determinarà la prova que Altafulla acollirà.
Així com quins esports utilitzaran el nostre pavelló
esportiu pels entrenaments.
Amb un pressupost orientatiu de gairebé 100 milions d’euros, el pressupost ordinari representa uns
40 milions d’euros -s’espera que el patrocini d’empreses aporti una trentena-, i les inversions previs-

Els beneficis fiscals són una de les qüestions
que es tractaran en la pròxima visita del Secretari d’Estat per a l’Esport, Miguel Cardenal, el pròxim 21 de gener, per conèixer de
primera mà el Pla Director.
A la vegada, també ha quedat aprovat el pla
de voluntariat i el pla cultural. La seu permanent dels Jocs serà la Casa Canals, a la
Part Alta de Tarragona. Al llarg de l’esdeveniment es registraran 95.000 pernoctacions
d’atletes, jutges i turistes, amb una repercussió mediàtica sobre un mínim de 450 milions
de persones de 24 països de l’Àrea
Mediterrània.
Aquesta fita, que ara tot just comença, no hagués pogut realitzar-se sense l’esforç de més d’un
centenar de voluntaris que en totes
les proves esportives que s’han fet
a Altafulla han demostrat el seu
grau d’implicació i bona capacitat
organitzativa, a les entitats que han
col•laborat en aquests exàmens que
durant aquests quasi dos anys ens
han servit d’avaluació i a la il•lusió
d’un poble que s’ha bolcat i, estem
convençuts, continuarà bolcant-se en les activitats
esportives de la seva vila. Gràcies a Tothom!.
Milions d’ulls ens observaran i tenim el repte que en
moments tant difícils com els actuals, seguir fent tot
el possible perquè aquesta empenta que ens caracteritza com a poble continuï donant esperances i
il•lusió a una vila de la qual podem estar orgullosos.
Ens queden només 4 anys per posar-nos en forma,
per col•laborar, per fer-nos voluntaris i per posar el
nom d’Altafulla al punt més alt de l’esport.

1Durant 2 hores, un mínim de 450 milions de
persones podran presenciar per televisió la prova
que ensenyarà Altafulla al món
1L’esdeveniment del 2017, registrarà 1000 periodistes
i 95.000 pernoctacions d’atletes, jutges i turistes
tes, 50 milions que aniran cap l’Anella Mediterrània,
la zona esportiva que es concentrarà al barri de
Campclar, amb dos nous equipaments: el Centre
Aquàtic -on hi haurà la piscina olímpica- i un pavelló d’esports. Durant aquest any es dissenyaran i es
licitaran aquests projectes per iniciar la seva construcció a mitjans 2014. Per contra, la ubicació d’una
futura vila olímpica continua sent una incògnita i no
es descarta acabar recorrent a hotels. També s’ha
aprovat el pla de patrocinis. La inversió privada representa el 76% del pressupost ordinari.
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Los exministros
mejor colocados
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La gent ja està farta. Segons les darreres enquestes un 76%
de la població té una impressió negativa del Govern, un
74% desaprova la gestió del president Mariano Rajoy i un
91% desaprova a Pérez Rubalcaba. Els casos de corrupció
econòmica lligats a la política són insuportables per a un 96%
de la ciutadania. Un 67% considera que només una minoria dels
que es dediquen a la política són corruptes però que taquen de
merda a la resta.
Hem de reconèixer que cada dia ens sobresaltem amb un nou
cas de corrupció i que la porta giratòria entre política e interessos
privats no para de rodar. Si els ex presidents González i Aznar
ja han estat senyalats per la seva actuació poc ètica, ara
apareixen d’altres encara més escandalosos com el de Rodrigo
Rato i el ex conseller Güemes (l’home de la diputada que va
dir als aturats aquell ‘que se jodan’) que ha hagut de dimitir.
Si a tot això li sumem els casos Pallerols, Campeón, Pretòria,
Gurtel, Bárcenas, Pokemon, ITV, Sanitat o Palau podem dir
que ens trobem davant d’una situació de Rebel•lió que pot
ser de caràcter democràtic (per el que treballarem) o va cap a
situacions ja viscudes als anys 30 del segle passat o sigui cap
a un nou tipus de feixisme.
Perquè no sigui així creiem que cal la mobilització ciutadana
envers la corrupció però també davant els que ens proposen
l’austericidi col•lectiu. Es necessari recordar el que afirma el
president dels estudis econòmics del Banc Central Europeu que
per cada euro gastat per l’administració representa 1,5 euros
per l’economia. A Altafulla es fа i entre tothom hem d’aconseguir
que Catalunya com a subjecte nacional i jurídic tingui el dret a
decidir a nivell nacional i social.

correu@alt.cat nº135 gener 2013

BA
NK
IA

Al menos otra decena de exministros ha visto altamente
recompensado su paso por
el Gobierno con diferentes
puestos en las principales
empresas españolas. Del
equipo de Aznar han logrado
uno u otro puesto de consejeros o asesores Àngel Acebes y Rodrigo Rato Bankia,
Eduardo Zaplana Telefónica, Abel Matutes (Banco
Santander), Marcelino Oreja
(FCC), Ana Palacio (HC
Energía) Manuel Pimentel
(Baker & McKenzie), Josep
Piqué (Vueling) o Eduardo
Serra (Everios). De los
gobiernos socialistas cabe
mencionar a Josep Borrell
(Abengoa), Luis Martínez
Noval (HC Energía), Elena
Salgado (Endesa), Jordi
Sevilla (PwC) o Javier Solana (Acciona).

Festival Barnasants torna a ‘La Violeta’ per Setmana Santa amb
Quico Pi de la Serra, Joan Amèric, Dani Flaco i Vicente Feliu.

Altafulla, capital dels cantautors
En la propera Setmana Santa, Altafulla tornarà a ser
la capital musical de Catalunya, aquesta vegada de la
mà del festival Barnasants de cantautors. El 28 de
març Quico Pi de la Serra torna a Altafulla per dedicar-nos allò de: “La cultura és una paraula delicada,
tan perillosa com la dinamita”. El divendres dia 29
el cantautor del País Valencià, Joan Amèric amb la
seva veu suggestiva ens presentarà el seu nou treball
discogràfic ‘Directament’ El cantant, que viu al sud
del sud dels països catalans, expressa que: ‘Allà, o et

resignes, o resisteixes, i la meua naturalesa no és de
resignar-me’. Dissabte 30, Dani Flaco el cantautor
de Bellvitge fill de pare murcià i mare catalana ens
introduirà en poemes com el del seu treball ‘Secreto
de Sumario’: “Tenía los ojos más bonitos nunca vistos, más tenía el corazón mas desdichado. Tenía el
alma llena de marcas de mordiscos y un amor descafeinado..”.
I, finalment, diumenge 31 el cantautor cubà Vicente Feliu, fundador junt amb Silvio Rodríguez i Pa-

blo Milanès de la Nova Troba Cubana ha escollit
Altafulla per grabar en directe el seu nou disc acompanyat de Pau Alabajos i Joan Amèric.
El festival que aterra a Altafulla, per segona vegada,
aquest any ve amb el Premi Nacional de Cultura
en categoria musical sota el braç, atorgat al creador i
gestor del Festival Barnasants, Pere Camps.
Un luxe que podrem gaudir en directe i que apostarà amb preus assequibles i abonaments pels quatre
dies de concerts.

