Mar ta Camps, d’Atletes d’Altafulla (AdA), guanya la primera edició de la Sant Silvestre de Tarragona

Bon Any 2005
...i molta feina pendent per fer
El senyor alcalde, en el darrer Ple
dedicat a pressupostos, ens va dir que
no sabíem llegir entre línies per no
haver detectat que en les partides es
recollien aquelles petites coses del
dia a dia que resten per fer. Entre
altres bones noticies ens va assegurar
que es col·locaria mobiliari urbà
(seients) i arbres en tota l’extensió de
la Ronda d’Altafulla, esperem que així
sigui. Però també li suggerim al senyor
alcalde que a més a més de la Pista
Coberta i la Violeta se’n recordi de
molts temes encara pendents del dia
a dia com:
-Inundacions, voreres inexistents o en mal estat, passos de
vianants, neteja de solars i vies
públiques

Poliesportiu o Pista Coberta.
Ens diuen ignorants i que no sabem interpretar les dades. Però la ciutadania d’Altafulla i nosaltres:

VOLEM SABER
Perquè el poliesportiu d’Altafulla té:

QUE NO ET CONFONGUIN. L’Alternativa, junta-

-Un gimnàs de 90 metres quadrats
-Una pista polivalent

ment amb altres membres del Patronat d’Esports, van ser
els que vam considerar ineficaç el cobriment de la pista petita de
la Portalada per no ser reglamentaria. Però vam donar suport,
aquell mateix dia, a la proposta del club de FUTBOL SALA de
cobrir la gran que és la pista reglamentaria. La resposta de
l’equip de govern d’Altafulla va ser que l’impacte visual era molt
fort i que les negociacions amb la Generalitat complicades.

amb un PREU de

2,6 milions d’euros

i en canvi
el poliesportiu de Montblanc té
-un gimnàs similar i una pista polivalent

-Cotxes abandonats des de fa
molts mesos, asfaltat deficient
i cobriment de forats, sorolls,
sorolls i més sorolls, renovació
dels contenidors, extensió dels
selectius i recuperació dels de
poda
-La recuperació de la N-340 i
amb l’accés als cinemes, la
millora de la senyalització vertical i horitzontal, els locals
dels habitatges socials,
- I molts més. És una carta als
Reis o simplement resoldre les
necessitats sense haver d’esperar a la propera campanya
electoral?

amb un cost de

1,9 milions d’euros
I el poliesportiu de

Torredembarra
-Amb dos pavellons amb capacitat de públic fins a
1.300 persones, pistes, diversos gimnasos, vestuaris i
bar té un pressupost inferior de

2,5 milions d’euros

El cobriment de la
Portalada sortia gratis

I inclou un pavelló petit amb una pista coberta
d’entrenament en el que es pot fer el mateix ús que
el previst a Altafulla i amb un cost només de

432 mil euros

fulla

Alta
Aquest full que Alternativa
us ofereix gratuïtament
costa 0,20 euros. Els diners
es treuen de les dietes dels
seus regidors

Perquè no cobrim la pista
gran de La Portalada i fem
també un centre aquàtic
com el d’Abrera?

Els primers dimecres de mes els regidors de l’Alternativa atenem a la ciutadania en la Biblioteca de 8 a 9 del
vespre. Per no coincidir amb la cavalcada de Reis

la propera trobada serà el 12 de gener

El centre aquàtic de Abrera té un
cost de 1,3 milions d’euros
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El Corredor Verd del PP-5 avança
Fa any i mig, el 28 de juny de 2003, l’Alternativa vam presentar un plec
d’al·legacions per a la millora del Pla Parcial del PP-5, l’Hort de Pau.
La majoria de les millores proposades van ser acceptades total o
parcialment a excepció de la creació d’un sistema autònom de bombeig
per a l’extracció d’aigua en cas d’inundacions. De les peticions
d’Alternativa, el més destacat del que ja es pot veure ara, és
la iniciació d’un Corredor Verd que anirà en paral·lel a la via
del tren i que en el futur pugui enllaçar amb les poblacions del
costat. També a proposta nostra es va acceptar l’extensió del carrer dels
Crèdols per a vianants així com un circuit de bicicletes que
donarà la volta a tota la urbanització.
Aquestes millores, afegides a l’ampliació de les voreres i a la
instal·lació de bancs-seients que afavoreixin el passeig dels vianants, són
mesures correctores de l’impacte que té qualsevol nova urbanització, si bé
en referència a l’arbrat no han estat contemplades les nostres peticions
d’utilització d’arbres autòctons de la zona com freixes, lledoners, servers,
pollancres o àlbers. Aquests quedaran només en petites "illes testimonials" afavorint l’extensió de palmerals amb menys poder de sostenibilitat medioambiental que els arbres autòctons proposats.

Adéu a un amic
El passat 29 de desembre l’altafullenc Manolo Ramírez va morir víctima
d’un accident a la seva gelateria de La Perla. Malgrat la diferencia ideològica,
Manolo sempre havia estat una persona molt estimada per nosaltres. Li
agradava "estirar-nos les orelles" i nosaltres teníem en compte les seves
observacions ja que sempre podíem aprendre quelcom de profit d’una
persona que ha estat regidor, jutge de pau, gerent de turisme i amb moltes
experiències associatives. Ell representava els valors d’una persona
compromesa, que amb la seva inesgotable energia, participava en tot allò
que FES POBLE, d’una manera senzilla, oberta i sense importar qui fes
les coses mentre ajudessin a Altafulla. Recordem per exemple com va
participar activament amb nosaltres en una de les batudes de neteja a
Sant Antoni. Manolo Ramírez serà per tant un referent per a la ciutadania
altafullenca, d’origen o adopció, en tot allò que faci referència a l’estimació
de la nostra Vila i la seva gent. Una estimació demostrada en el multitudinari
i emotiu funeral.
Des del Full volem recordar com petit homenatge el que ha estat la seva
amistat i dedicació a la gent d’Altafulla i donar el nostre condol a la
seva família.
Alternativa Baix Gaià

