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Breu cronologia dels fets del Castell d'Altafulla
27 gener BCN Mediterrania sol·licita la llicència.
9 febrer decret alcaldia d'autorització obres d'anivellament i neteja
17 març pregunta d'Olga Arnau (CIU) al ple sobre les obres
22 març arriben sospites de destrosses dins el pati
12 abril informe de l'arquitecte recomanant paralització obres
13 abril aturada obres amb inspecció de destrosses per part alcalde i reg.urbanisme

20 abril regidor ABG reclama informe
21 abril nova aturada de les obres que s'havien reprès (un mes després de tenir
sospites de destrosses)
27 abril ABG notifica als mitjans que al dia següent anirà a la Fiscalia
28 abril l'equip de govern registra als jutjats del Vendrell una denúncia
28 abril ABG denúncia a la Fiscalia danys irreversibles en el Castell
29 abril Ramon es nega en un Ple extraordinari a poder tractar les destrosses
27 maig ABG CIU i ERC obliguen a fer Ple extraordinari que es negava Ramon
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Contra el nepotisme, la negligència i la
manipulació informativa SÍ hi ha Alternativa
L'alcalde Ramon s'està transformant en un estruç que amaga el cap
i la seva, cada cop més, llarga nàpia sota l'ala. Sobre la destrucció
d'elements protegits del Castell d'Altafulla per part de l'Hotel Gran
Claustre gestionat per BCN Mediterrània 2002 SL, l'alcalde segueix
insistint que ell no té res a veure ni tampoc cap tipus de responsabilitat. Tampoc deu tenir responsabilitats en el control de les obres i per
evitar la destrucció del patrimoni d'Altafulla. També com un calamar
escup la tinta contra l'oposició. Així sembla que som l'Alternativa Baix
Gaià els culpables d'haver destruït el Castell, tacat el nom d'Altafulla i en definitiva d'aconseguir que la marquesa impedeixi l'ús del castell a la població.
Manel Ramon s'oblida que qui governa és ell i que les destrosses
en el fossar i el pont medieval, la manca de control i d'arqueòlegs durant les obres en un recinte declarat Bé d'Interès Nacional i la conculcació del decret d'alcaldia s'han produït sota el seu mandat. En
cap moment assumeix responsabilitats ni tampoc fa sortir el nom

de l'Hotel en l'acusació, no sigui que els poderosos es molestin. Tot
això ho diu utilitzant espais públics del butlletí municipal (que paguem
tots) amb un ús partidista i sense rèplica per part dels demés. I ho fa
signant col·lectivament fent així co-partícips de la seva ineptitud i
negligència a la resta de l'equip de govern: Fuensanta Castro, Carme Vives, Luís Lorenzo, Josep Maria Gené i Pep Muntades.
Ara s'han vist obligats per llei a convocar un ple extraordinari que l'alcalde es negava sota l'excusa que el cas estava “sub judice”. Perquè
es resisteix tant a donar explicacions oficials?, que potser té por dels
poders econòmics? Perquè actua, va als jutjats, a cultura i al ple, sota pressió i no per iniciativa pròpia i d'immediat en el moment en que
té coneixement de greus irregularitats. Això no és prudència i demostra
l'incompliment del seu lema “Primer Altafulla”. Si estima la població
d'aquesta manera més val que plegui i doni el relleu a altres que mostrin més eficàcia, transparència i que governin a favor de la ciutadania i no d'altres interessos.

Curs bàsic de gramàtica:
Anivellar: posar en posició horitzontal. Fer que una superfície esdevingui plana fent desaparèixer la inclinació que hi hagi en el terreny
Nepotisme: qualsevol abús de poder comès a favor de parents o amics.
Negligència: manca de la deguda diligència.
Assumir responsabilitats o dimitir: ?????????? (Sembla que no existeix a Altafulla)

Falten 14 places
a l'Escola Bressol

16 DE JUNY: NOVA DATA PER INAUGURAR CINEMES, PERÒ
SENSE ACCÉS A LA N-340

Alternativament us oferim
sessions de cinema amb

Atrapats sense sortida

Divendres 3 de juny, segona
sessió de cinema alternatiu

Un total de 14 nens i nenes d'Altafulla corren el
perill de quedar-se sense poder iniciar el curs 200506 a la guarderia municipal. No és hora de tornar a dir allò que el creixement pel POUM havia de
suposar una previsió d'increment dels serveis prioritaris. Això no s'ha fet i ara és la guarderia però
l'any vinent pot ser l'escola i després l'Institut o
el Centre de Salut els que es quedaran petits.
És el moment de buscar alternatives per solucionar els problemes que ens venen a sobre. Nosaltres no vam donar supor t al POUM, no estem
d'acord amb un creixement desmesurat sense que
vagi acompanyat de serveis, per tant no ens considerem responsables dels problemes que estan
sorgint, però estem disposats a treballar conjuntament amb qui sigui, fins i tot amb aquells que
ens insulten, per donar resposta a les veritables
prioritats d'Altafulla.

No és el títol de la primera pel·lícula sinó la realitat d'una situació que encara està per resoldre. L'equip de govern va aprovar un projecte que no contemplava la sortida dels complex lúdic Les Bruixes per la N-340. El sentit comú i les pressions del veïnat va fer que l'alcalde es comprometés que l'accés seria només per l'antiga N-340. A pocs dies de
l'obertura, l'Associació
de Veïnes i Veïns de la Ronda ja ha assegurat que si
l'alcalde incompleix la seva paraula pot haver mobilitzacions ja que no estan
disposats a suportar centenars de vehicles, motos
i sorolls pel costat de les
seves cases. Una altra vegada el senyor Ramon està
atrapat sense sortida.

sortida:

Testimonis de la Guerra
Civil i la Postguerra a
Mallorca (1936-1948)
A les 9 del vespre al saló de
sessions de l'Ajuntament
d'Altafulla.

En finalitzar debat amb el
seu director Antoni Maria
Thomàs

Alternativa Baix Gaià
convida a la ciutadania a
donar la seva opinió en el
balanç de meitat de
legislatura que farem el
DISSABTE 18 de juny a les 18h
a la Biblioteca Municipal

Els primers dimecres de mes els regidors d’Alternativa atenem a la ciutadania en la Biblioteca municipal. De 8 a 9 de la tarda. Proper dia 1 de juny

