I la revista de la Plaça del Pou, quan sortirà de nou?

Esports a la platja
A Altafulla molta gent fa esport i és de
suposar que molts estiuejants també en
fan. En canvi, què se’ns ofereix? Dues
xarxes de voleibol fetes malbé.
Nosaltres pensem que es pot fer molt
més. Amb pocs diners però amb una mica de voluntat es podria aconseguir que
la platja esdevingués un espai de molta
més activitat. Com? Per exemple, col·locant cistelles als llocs ja habilitats, millo-

rant les xarxes de voleibol i deixar-les tot
l’any, organitzant lliguetes de futbol platja, fent-hi aeròbic...
Mentrestant, us animem a quedar amb
els vostres coneguts i venir a la platja a
fer i proposar activitats. Per començar,
nosaltres ja fem un suggeriment:
què tal si ens trobem el dijous vinent
(dia 10) a les 20 h per jugar a voleibol? La pilota la posem nosaltres.

Alta
Bandera
blava?
Tots els dies, depenent, en part,
de l'estat de la mar i directament de
l'afluència de gent s'observa el mateix
fenomen: gradualment, segons avança
el dia, l'aigua del mar es torna més i
més bruta, amb abocaments que
s'haurien de quedar a les depuradores. Curiosament, la mar
és a la vegada reclam i
abocador.
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El nou
cartipàs
municipal

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla del 2 de juliol ha estat informat de la composició del nou Cartipàs Municipal que
queda així:
ALCALDE:
Manel Ramon (AUPA)
Primer Tinent d’Alcalde:
Josep Mª Gené (PSC)
Àrea delegada amb les màximes competències resolutòries d’Hisenda:
Josep Mª Gené (PSC)
Àrea delegada amb les màximes competències resolutòries de Cultura:
Josep Mª Gené (PSC)
Àrea d’Ensenyament:
Fuensanta Castro (AUPA)
Àrea d’Indústria:
Fuensanta Castro (AUPA)
Àrea de Comerç:
Fuensanta Castro (AUPA)
Àrea de Turisme:
Fuensanta Castro (AUPA)
Àrea de Serveis Públics:
Lluís Lorenzo (AUPA)
Àrea de Mitjans de Comunicació: L. Lorenzo (AUPA)
Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient: J. Muntadas (PSC)
Àrea d’Esports:
Josep Muntadas (PSC)
Àrea de Benestar Social:
Carme Vives (AUPA)
Àrea d’Atenció Ciutadana:
Carme Vives (AUPA)
Àrea de Sanitat:
Carme Vives (AUPA)
Àrea de Serveis Socials:
Carme Vives (AUPA)
Àrea de Festes:
Carme Vives (AUPA)
Els òrgans col·legiats seran presidits per :
Patronat Municipal de Cultura: Josep Mª Gené (PSC)
Turisme:
Fuensanta Castro (AUPA)
Esports:
Josep Muntadas (PSC)
Mitjans de Comunicació:
Lluis Lorenzo (AUPA)

Ensenyament:
Fuensanta Castro (AUPA)
Comissió Informativa d’Obres, Urbanisme i Medi
Ambient:
Josep Muntades (PSC)
Comissió Informativa d’Hisenda:
JMª Gené (PSC)
Comissió Especial de Comptes: J. Mº Gené (PSC)
Comissió Paritària de Personal: Manel Ramon (AUPA)
Comissió Informativa de Benestar Social, Festes,
Sanitat, Joventut i Gent Gran: Carme Vives (AUPA)
Consell Escolar Municipal: Manel Ramon (AUPA)
Representant municipal a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores:
Josep Muntadas (PSC)
Representant municipal al Consorci d’Aigües del Tarragonès:
Carme Vives (AUPA)
El Ple va acordar com a novetat la creació de Grups Municipals i una Comissió de Govern formada per AUPA i
PSC. Es va desestimar la petició de l’ALTERNATIVA
que la Comissió fos oberta a la resta de grups sense vot i
que les actes arribessin abans de 10 dies. També s’ha desestimat la petició per a que en les comissions els grups
municipals puguin tenir assessors.
Cal ressaltar la petició dels regidors de l’ALTERNATIVA
BAIX GAIÀ per prioritzar el màxim possible les comissions que facin referència a temes urgents de l’estiu com
els de neteja, platja, senyalització, sorolls de motos o
aparcaments. També vam comunicar l’obligatorietat per
llei que té l’Ajuntament per fer un Pla d’Actuació Municipal (PAM), per prevenir els incendis forestals. L’any

1997 la Diputació va concedir una subvenció de 9 milions
de pessetes a projectes destinats a Plans d’Actuació
Municipal. Unes informacions de les que l’equip de govern va prendre nota en desconèixer aquests extrems.
L’alcalde va informar que la presència policial ha fet disminuir un 40 per cent els robatoris i que les úniques mesures per evitar els sorolls de les motos i els excessos de velocitat són els controls policials i la instal·lació d’unes bandes sonores en alguns carrers. En l’apartat de precs i
preguntes no es va respondre a la petició d’informar dels
motius pels quals la Comissió d’Urbanisme ha paralitzat
el Pla General d’Altafulla.
Afegir que els regidors de l’ALTERNATIVA BAIX
GAIÀ estaran presents en les següents comissions i Patronats:
Félix Alonso en les comissions d’Urbanisme, Medi Ambient, Personal i els Patronats de Turisme, Esports i Mitjans de Comunicació.
Robert Aceña en les comissions d’Hisenda, Comptes i
Benestar Social, els Patronats de Cultura i Ensenyament i
en el Consell Escolar Municipal.
Si voleu participar en els grups de treball de l’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ o per qualsevol consulta o suggeriment al grup municipal recordeu que us podeu adreçar al
nostre correu electrònic
alternativa@altafulla.tinet.org

