VOLEM L’INSTITUT JA!
El dissabte passat dia 14 de juny al
CEIP La Portalada es celebrà una
jornada proinstitut, durant la qual es
realitzaren actuacions musicals i activitats esportives a càrrec dels alumnes
del centre, tot això acompanyat per
l'actuació de la batucada "La Mugre".
Durant l'acte el president de l'AMPA ,
en Dino Albaladejo, llegí el manifest
exigint al Departament d'Ensenyament l'aprovació d'un pressupost especial per a l'elaboració del projecte
arquitectònic del futur IES, com un primer pas en positiu.
Per a Alternativa Baix Gaià, la

construcció d'un institut al nostre municipi és un objectiu fonamental. És
per aquest motiu que recolzem plenament a qualsevol acte que persegueixi
accelerar la seva construcció i creiem
que aquest projecte hauria de tenir
també un total i incondicional suport
per part de totes les institucions municipals, claustre de professors, junta directiva i AMPA del CEIP "La Portalada" , les associacions i tota la ciutadania de la vila en general , més enllà
de les diferències ideològiques o personals que puguin haver-hi.
Des de l'oposició, Alternativa Baix

Alta

Gaià, proposarà al govern municipal
una urgent reunió amb el Director
General de centres Docents, Sr.
Emili Pons i amb el Delegat d'Ensenyament a Tarragona, Sr. Bagès.
Aquestes entrevistes tindrien com a
principal objectiu accelerar al màxim
els tràmits de la futura construcció de
l' IES a Altafulla. Una resposta poc
definida, és a dir, sense terminis de
compliment dels tràmits, hauria de tenir una resposta enèrgica per part de
tothom, coincidint amb l'inici del nou
curs escolar. L'Alternativa defensa
un ensenyament públic de qualitat.
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PSC i PP donen el
seu vot a AUPA
Manel Ramon tornarà a ser alcalde d'Altafulla després d'un pacte de darrera hora amb J M Gené i J Muntadas. L'acord també ha
comptat amb el suport del PP. Amb set vots, la candidatura de Manel Ramon a l'alcaldia va ser la més votada. Félix Alonso va rebre els
dos vots de l’Alternativa Baix Gaià, mentre que Olga Arnau, de
CIU, es votava a si mateixa i J M Alasà, d'ERC, s'abstenia.
Segons sembla el pacte no va ser possible fins a darrera hora i va caldre una reunió a porta tancada entre els dos caps de llista d'AUPA i
PSC. Un secretisme en el pacte antagònic a la transparència que defensem des de l’ALTERNATIVA. En la sessió d'investidura va parlar el nou alcalde, però només per intentar justificar l'acord dient que
era un "pacte obert a tots". Només paraules, ja que no tots els grups
han estat consultats i a més a més l'oferta de govern feta per l'Alternativa Baix Gaià el passat 9 de juny no ha merescut ni una resposta negativa. No coneixem la valoració del PSC ni del PP, que
van votar a favor de Manel Ramon, ja que van ser els únics portaveus que van ser incapaços de parlar i exposar davant l’opinió pública les raons del suport a AUPA. Tot indica que l'alcaldia serà per a
Manel Ramon i les àrees fortes de govern per a Gené i Muntades,
però esperarem que ho expliquin públicament.

L’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ EXIGIRÀ UN PLE MUNICIPAL TRANSPARENT I PARTICIPATIU

"Menys pou i més plaça"
Amb aquesta frase plena de contingut vaig voler manifestar quina serà l’actuació dirigirà la política municipal i l’Alternativa encara està esperant una resposta a la
de l’Alternativa Baix Gaià aquests propers quatre anys dins del consistori mu- reunió del dilluns 9 de juny. Per què no se’ns ha contestat? Què no els agranicipal. Una transparència que, desgraciadament, l’actual equip de govern no ha dava de la nostra proposta? Són respostes que no hem tingut però que podem
tingut en les negociacions prèvies.
intuir: prefereixen arribar a un acord amb persones que no qüestionen la forma traEl dilluns 9 de juny ens vam reunir amb AUPA per estudiar la possibilitat d’arribar dicional de fer política i que "sacrifiquen" el seu criteri al del govern. Nosaltres no
a un acord de govern. Les nostres condicions, exposades a tota la població en l’an- ho hauríem fet. No tot és vàlid, ni l’exercici del poder ens sedueix tant
terior Altafulla Alternativa, es basaven en una forma diferent de fer política, com per oblidar els nostres principis. Nosaltres ja els ho vam dir i els ho
convertir l’ajuntament en plaça pública on totes les iniciatives importants fossin co- tornem a dir: el nostre govern paral·lel serà dur en els continguts encara que
negudes prèviament per la població. Transparència que, necessàriament, havia de suau en les formes. No n’entenem, ni volem, d’incompatibilitats personals i així
comptar amb la complicitat de la ciutahem actuat. Som l’única formació que
dania. Es tractava d’uns arguments, més
s’ha reunit amb tots els grups, excepte
que condicions, que s’estructuraven
amb el PP, amb qui de forma informal
en el compromís de començar a camihem tingut algun contacte per comuninar de la mà amb estudis mediambiencar-los que parlarem amb ells una vetals en les Unitats d’Actuació i en els
gada constituït l’ajuntament, perquè noPlans Parcials. Per això, dèiem que casaltres no teníem intenció de formar golia iniciar el mandat donant exemple i
vern amb ells i suposàvem que tampoc
aprovar el recurs de reposició sobre la
ells amb nosaltres però, malgrat les dizona lúdica de Les Bruixes perquè
ferències, estem disposats a tenir en
tingués un accés exclusiu per als vehicompte les seves aportacions al municicles per la N-340 i amb estudis postepi i, si les entenem positives per al poble,
riors sobre el possible impacte ambienrecolzar-les.
tal. Tot això sense necessitat de paralitD’altres no han anat més enllà d’on vozar el projecte dels cines a Altafulla.
lien arribar, tot per l’alcaldia, sense fer
Un altre dels exemples pràctics que s’cap esforç per convèncer els més retiRobert Aceña i Félix Alonso, regidors d’Alternativa Baix Gaià
havia de realitzar era evitar un govern mucents a entrar en un govern de progrés.
nicipal presidencialista i donar cabuda a TOTS els grups a la comissió de govern. Alternativa Baix Gaià no s’abstindrà, treballarem pel canvi, tal i com hem
Finalment, com que considerem necessària una política municipal amb un mar- fet fins ara. Altafulla té en el nostre grup el compromís que tot el que nosaltres
cat contingut social reclamàvem un equip amb totes les forces d’esquerres sen- coneguem i sigui de l’interès de la població ho transmetrem. Juntament amb vose exclusió (AUPA segons Manel Ramon és una força de progrés). Respecte a saltres lluitarem perquè creiem que una altra Altafulla és possible.
allò que tradicionalment els altres posen com a primer punt en qualsevol negociació, el repartiment del "pastís", nosaltres vam dir que les carteres no serien, en
Félix Alonso Cantorné
cap cas, motiu de ruptura.
regidor d’Alternativa Baix Gaià
El consistori està constituït i un nou equip de govern amb la coalició d’AUPA i PSC

