correu@alt.cat nº138 Maig 2013

Dos anys després de formar govern...

Fets!
Ja fa dos anys de la celebració de les eleccions
municipals. Des del pacte entre Alternativa AltafullaEntesa i SI amb la posterior incorporació de CiU, si
alguna cosa no es pot negar és que aquest govern
va per feina.
Quan iniciàvem aquest trajecte teníem una sèrie de
prioritats que avui ja estan conquerides; com exemple
podem citar la revisió cadastral, el Batxillerat, o
Marquès de Tamarit. La llista seria molt llarga però
el que valdria la pena destacar és el fet que Altafulla
en dos anys és ja un exemple per molts pobles de
Catalunya que ens tenen
com a referència de vila
oberta al món, que té
Altafulla en dos
alternatives i que no es
anys és ja un
rendeix al austericidi de la
Troika i els seus acòlits.
exemple per
En els darrers dies
molts pobles de
hem pogut comprovar
Catalunya que
la capacitat d’aquest
ens tenen com a
Govern d’anar per feina
A La fotografia superior el moment en que els Matins de TV3, en directe, entrevistava a Fèlix Alonso, alcalde
referència de vila
i trobar respostes a
d’Altafulla, per fer un reportatge sobre la platja d’Altafulla després que les converses amb la Direcció General
oberta al món, que problemes que a molts de Costes i la Subdelegació del Govern donaven el resultat desitjat de reomplir de sorra la platja. A sota, el
els paralitzarien. Estem
moment en que els representants de Altafulla i Tarragona reben del satèl·lit les darreres senyals per marcar
té alternatives
massa acostumats a gent
el nou traçat del límit de terme.
que utilitza la política per
afavorir interessos privats
durant dos dies Altafulla, però que també seran estavellem, però la ciutadania pot estar convençuda
i a gent que l’únic que té són insults i no propostes.
portadors d’una imatge d’una vila que és capaç que l’objectiu serà la defensa dels interessos públics
El temps acabarà posant a cadascú al seu lloc. En
d’organitzar reptes que només les grans capitals de tots i que els nostres regidors/es no defalliran.
pocs dies hem vist com una situació difícil com
s’atreveixen. És cert, que una activitat d’aquesta També serà el moment
la delimitació de terme amb Tarragona es resolia
mena és un risc, però alhora és una finestra al conjunt decisiu per comprovar
Els reptes pendents
i també com després d’unes converses, que van
d’Espanya amb la retransmissió esportiva que si els que durant
portar al nostre alcalde a Madrid, ha fet possible
durant 15 minuts posarà Altafulla de nou en ‘prime mesos ens han dit que tampoc són fàcils, en
time’ igual que va ser la ens garantien que el pocs mesos hem de
que en poc temps s’arribés
Biennal Uruguai-Catalunya, ‘Tercer fil’ no afectaria veure resolt el tema
a la solució sobre la manca
una
finestra
al
món a la nostra línia de del Centre Lúdic de
de sorra a la platja. Fer tot
Ningú discuteix el lideratge polític
iberoamericà.
I
ara
tenim
tren
convencional, les Bruixes, els seus
això no és fàcil, cal treball,
que té Altafulla dins el
l’oportunitat
d’ensenyar
el
si
és
cert
o no. Si és
avaluació i molta capacitat
Camp de Tarragona per la seva
accessos i la seva
que som als altres pobles així cap problema,
de negociació. Altafulla està
frescor,
la
seva
valentia
però
sobretot
d’Espanya i com a final de Altafulla i el seu govern configuració final
en l’aparador de Catalunya,
per
la
seva
capacitat
de
donar
festa, la revetlla i la Fira de seran aliats necessaris
ningú discuteix el lideratge
resposta als problemes
Les Bruixes. Després de la però si finalment les
polític que té dins el Camp
primavera sempre bé l’estiu informacions fossin negatives, que ningú dubti que
de Tarragona per la seva
i aquest any tornarà a estar Altafulla estarà al capdavant per evitar-ho. El nostre
frescor, la seva valentia però
carregat d’activitats, culturals, festives, educatives, model de poble està en joc i, igual que amb les
sobretot per la seva capacitat de donar resposta
nostres escasses eines lluitem contra aquells que
d’oci...en fi ‘Altafulla non stop’.
oberta als problemes.
Els reptes pendents tampoc són fàcils, en pocs ens volen empobrir, fan incrementar l’atur o retallen
En pocs dies Altafulla serà la postal de Catalunya
mesos hem de veure resolt el tema del Centre serveis bàsics per desprès privatitzar-los, la veu
per la celebració del Campionat d’ Espanya de
Lúdic de les Bruixes, els seus accessos i la seva d’Altafulla serà la primera que s’aixecarà contra les
Triatló en la modalitat d’esprint, acollint a 1.300
configuració final que segur que algú voldrà que ens injustícies: fets!
participants, més els acompanyants que ompliran
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El RACC titlla d’exemplar
la integració urbana feta
a Marqués de Tamarit
L’eixamplament de les voreres, el carril bici, els passos aspecte cabdal” i afegeix que encara s’haurien
de vianants elevats i també els ressalts d’Altafulla d’aplicar més mesures per fer complir el límit de
han estat considerats entre notables i excel·lents velocitat a 30 km/h ja que un 31% de la mostra de
en l’auditoria feta pel RACC en les transformacions 400 vehicles circulaven per sobre el límit (la major
de les antigues carreteres nacional a travesseres de part de vehicles que toquen amb els seus baixos
diverses poblacions catalanes. Altafulla és la millor els ressalts són els que no compleixen el límit de
puntuada del conjunt de Catalunya. La segona fase velocitat). L’estudi també destaca la porta d’entrada
de Marqués de Tamarit (entre la Ronda i Alcalde a Altafulla des de Tarragona, l’accessibilitat i
Pijuan) executada per la regiduria de territori de cobertura dels transports públics i la disposició de
Marisa Méndez-Vigo en el govern de Francesc l’enllumenat, arbrat i mobiliari urbà. Una puntuació
Farré al 2008, contra la que tant es va acarnissar tirant a excel·lent en la part central de Marqués de
l’oposició i utilitzada com
Tamarit, i les deficiències i
un dels arguments de
aspectes a millorar es situen
Les deficiències i aspectes a
la moció de censura, ha
en la primera fase entre
millorar es situen en la primera fase
estat lloada per un estudi
Alcalde Pijuan i Martí Royo
professional i independent
i especialment en la tercera
entre Alcalde Pijuan i Martí Royo i
del Real Automòbil Club de
fase que arriba a la Baixada
especialment en la tercera fase que
Catalunya. L’estudi puntua
Rigalt. Les deficiències són
arriba a la Baixada Rigalt.
com a notable global en
per no haver seguit amb el
mobilitat, seguretat viària
carril bici, l’eixamplament de
i adequació urbana però
vorera o la manca d’aquesta,
destaca la puntuació excel·lent de la mobilitat a permetre girs a l’esquerra i la manca de senyalització
peu per l’amplada i seguretat de les voreres (cal d’orientació interurbana. L’ajuntament d’Altafulla
recordar les crítiques que la llavors i actual oposició ha agraït al RACC la feina feta i pren nota de les
va fer per guanyar espai als vianants eliminant millores responen que una bona part d’aquestes
aparcaments) i també amb l’altre punt tant criticat deficiències quedaran resoltes amb el projecte de
com el carril bici, l’estudi del RACC diu “només una la tercera fase i pel pla de senyalització, afegint
travessera –Altafulla- té en compte els ciclistes”. que, segons acordat amb el consell de participació,
L’estudi també diu dels ressalts que “es disposen properament es suavitzaran dos ressalts que
correctament com elements de pacificació del podrien estar massa elevats si bé l’estudi del RACC
trànsit” i per “facilitar el pas de vianants com un diu que són correctes.

Corre, nada, vuela...

L’aigua
augmenta
per sota del
preu de cost
Malgrat les pluges d’aquest any, l’aigua
segueix sent un be escàs amb un cost
elevat. Altafulla consumeix des de fa
anys l’aigua de l’Ebre procedent del
minitransvasament que gestiona el CAT,
el Consorci d’Aigües de Tarragona. Per
aquest any el CAT ha fet un increment
a l’entorn del 5%, tenint també en
compte com repercuteix en tots els
serveis l’increment de l’IVA. Amb
tot això l’empresa mixta d’Aigües
d’Altafulla, participada en un 51% per
l’ajuntament, va aprovar en el seu consell
d’administració un increment per aquest
any del 3,4%. Una xifra que correspon
a la taxa fixada per la comissió de
preus de Catalunya equivalent a l’IPC
Interanual del mes de febrer. La taxa
va ser aprovada per unanimitat, inclòs
el representant de l’oposició, exercit
per Ideal. En canvi en el ple del passat
25 de maig la taxa només ha tingut el
suport dels 7 regidors de l’equip de
govern. Cal afegir que haver congelat
les taxes dificultaria les inversions de
renovació d’infraestructura que va
realitzant l’empresa mixta d’aigües i que
en cas de pèrdues, l’ajuntament hauria
d’assumir-les. Dir també que amb aquest
increment l’aigua d’Altafulla segueix sent
més baixa que poblacions de l’entorn
com Tarragona o Torredembarra (amb
un mínim fix independent del consum)
i bastant per sota de les taxes de
poblacions que beuen del consorci TerLlobregat

22 i 23 de juny ALTAFULLA
Campionat d’Espanya de Triatló

