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Altafulla es beneficiarà del Pla de Dinamització Turística ‘Tarraco Romana’
La ciutat de Tarragona i els municipis de Constantí, Roda de Barà i Altafulla es beneficiaran a partir de
finals d’any d’un Pla de Dinamització Turística impulsat per la Generalitat. Aquest pla estarà finançat a parts
iguals pels ajuntaments, la Generalitat i el ministeri d’Indústria i Turisme. El conseller d’Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet, ha explicat en una visita a Tarragona, que des del departament treballaran per portar
a Madrid aquesta proposta que estan segurs que tindrà el vist-i-plau del govern estatal. Huguet ha explicat
que Tarragona necessita aquest impuls per donar a conèixer el seu ‘enorme patrimoni’ fora dels circuits de la
‘museística clàssica’. El Pla de Dinamització Turística permetrà donar a conèixer de forma ‘amena’, ‘pedagògica’
i amb ‘suports audiovisuals’ el Patrimoni Mundial de la ciutat.

correu@abg.cat

TGN amb Altafulla
Els nous governs d’Altafulla i Tarragona han decidit
iniciar la normalització dels dos municipis que durant anys han viscut d’esquena. Així s’ha constatat
en la visita oficial de l’alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros, el passat 18 de gener a l’ajuntament d’Altafulla. La primera visita de caire institucional que realitza un alcalde de Tarragona des del
restabliment de la democràcia i que ha estat aprofitada per lliurar el suport unànime d’Altafulla a la
candidatura de Tarragona per acollir els Jocs del
Mediterrani de 2017. Uns jocs en els quals Altafulla
aspira a ser subseu i aprofitar la il·lusió que genera
per impulsar l’esport base i la promoció turística.
L’alcalde altafullenc, Francesc Farré, va proclamar
el seu respecte a Tarragona com a capital del Camp
però des d’un respecte que s’ha de guanyar respectant Altafulla en el seu paper en la plana del Gaià.
Farré va reclamar al seu homòleg tarragoní un esforç conjunt per mancomunar serveis i treballar en
aspectes com turisme, medi ambient, mobilitat, esport o cultura i des d’un objectiu de la protecció

del territori i a favor de la ciutadania
dels dos municipis. Diàriament moltes
persones d’Altafulla es desplacen a
Tarragona per motius de feina, estudis, comercials o d’oci, amb més
necessitats de transport públic per
carretera o ferrocarril. Curiosament
els autobusos municipals de Tarragona no poden
entrar a Altafulla i l’estació de tren, en el terme
de Tarragona, cada vegada és més un baixador
i no una estació amb tots els seus serveis. També
des de la Mora, Tamarit i Ferran es produeix un
desplaçament als centres educatius, sanitari i d’oci
d’Altafulla. Des del passat més de juny les relacions

entre Tarragona i Altafulla han estat excel·lents en
aspectes comuns com el manteniment de la platja,
la promoció turística o el control urbanístic. Obrim
una nova etapa on esperem que es potenciï el Parc
Natural de les Terres del Gaià, es millori la mobilitat
que permeti anar a Tarragona amb autobusos urbans o que la horripilant nau del centre hípic deixi
de tenir un impacte visual sobre la nostra població.

L’OPOSICIÓ UTILITZA LA FORÇA PER VENCER I NO PER CONVENCER
Des del passat mes de juny els mitjans
de comunicació municipal d’Altafulla
(Plaça del Pou i Altafulla Ràdio) han
experimentat un gran canvi de pluralitat política incrementant també la
seva qualitat i professionalitat. Només cal mencionar que els membres
de l’oposició participen en programes de debat social i polític a la ràdio o son entrevistats tant a la ràdio
com a la revista. Comparativament
en el darrer govern, els regidors de
l’oposició només estaven presents
en els debats electorals cada 4 anys
amb alguna excepció esporàdica i

en les 20 línies de la revista. Les dificultats econòmiques de l’ajuntament
també han provocat una retallada en
la periodicitat de la revista que des
de gener és bimensual (és a dir surt
gener, març, maig, juliol, setembre i
novembre) tal i com és va anunciar
en el Patronat de Mitjans de Comunicació. Doncs bé l’oposició, aprofitant que té la majoria de vots i amb
arguments peregrins vol reprovar
l’alcalde Francesc Farré com alcalde
i president del Patronat pel fet que
ells pensaven que la revista no sortiria fins febrer i que no calia que es-

crivissin fins llavors. Els continguts La
reprovació contra l’alcalde també és
justifica per manipular el contingut de
la revista quan aquests estan elaborats per la mateixa persona que els
feia abans des d’una òptica professional i periodística.
L’oposició també, aprofitant la crispació per la crispació, pretén reprovar a Guillermo Alonso que amb tots
els vots a favor, excepte el de Fonxo
Blanc, va ser proposat pel Patronat
d’Ensenyament com a nou gerent del
Patronat. Amb els vots del Ple es pot

impedir el nomenament però mai
deslegitimar una persona que compta amb el suport de tots els col·lectius
escolars i que es coneguda la seva capacitat de treball i coneixement del
món educatiu, esportiu i associatiu.
Aquesta és la resposta des de l’oposició a les propostes de l’equip de govern per intentar rebaixar la crispació i treballar a favor de la ciutadania
d’Altafulla. En el ple del 25 de gener sembla ser que alguns regidors
s’hauran tret la careta abans d’arribar carnaval.

Els primers dijous de mes els membres d’ABG-EPM atenem a la ciutadania a la biblioteca municipal. De 8 a 9 de la tarda. Proper dia 7 de febrero
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La nova llei de Serveis Socials de Catalunya
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 22 anys després de la primera
Llei, que es va aprovar el 1985 també per unanimitat. Des d’aleshores la
societat catalana ha crescut i ha evolucionat. La complexitat social, diuen
els treballadors del sector, és molt gran i ho serà encara més, i mentre hi
ha grups ben atesos, altres estan desprotegits. Hi ha més població amb més
necessitats i nous col·lectius i factors de risc, com l’increment de la població
immigrada, els canvis en les estructures familiars o la incertesa creixent en el
món laboral, i es necessiten polítiques de prevenció decidides. L’allargament
de l’esperança de vida, la major consciència dels ciutadans d’exigir el seus
drets, el major reconeixement social de la professió són reptes nous a tenir
en compte.

garantir-los mitjançant el control i la inspecció.

La universalització dels serveis socials, que passen de ser un dret condicionat a
un dret subjectiu exigible, ha de permetre que prop de mig milió de persones
s’hi incorporin en els pròxims dos anys. Segons la llei, qualsevol ciutadà té dret
ara als serveis socials de la mateixa manera que té dret a tenir una targeta de
la seguretat social o una plaça en una escola pública.
S’universalitza el dret i deixem de parlar d’un model assistencial. El més
important d’això és que no només sabrem que hi podem accedir sinó que
tindrem al darrera una base jurídica per poder-lo executar. I aquesta obvietat
a vegades és una condició indispensable,

Els serveis socials estaven estereotipats com la veu dels pobres
i s’havien de redimensionar per atendre tota la població, sense S’ha consagrat el dret del ciutadà davant del que era
oblidar el col·lectiu més necessitat,

abans la beneficència. Tothom té dret a ser atès.

Calia obrir els serveis socials, copats pels grups més
marginats o febles, a la gran massa del que s’anomena la
classe mitjana, que n’havia quedat al marge, massa “pobre”
per pagar serveis privats, massa “rica” per accedir als de
titularitat pública. La classe mitjana és la més oblidada i des
del moment en què les famílies comencen a no poder arribar
a final de mes, sorgeixen moltes necessitats.

Es tractava, segons ho ha resumit la consellera d’Acció
Social, Carme Capdevila, “de garantir la igualtat
d’oportunitats, l’accés universal i serveis socials de
proximitat”,
i aquestes són les principals virtuts de la llei que es destaquen. Altres elements
de la Llei són el reconeixement del paper de les entitats del tercer sector,
que sovint han hagut d’entomar els serveis socials; la transversalitat, tant
entre les diferents administracions com la coordinació amb altres sistemes del
benestar, o la determinació de requisits mínims de qualitat i d’un sistema per

La funció del professional de referència, de manera equivalent a un metge
de capçalera dels serveis socials, serà orientar i assessorar l’usuari al llarg
de totes les gestions i tràmits, i davant el ventall de serveis i prestacions. En
aquest sentit, la llei inclou un catàleg que sistematitza l’oferta, i un nivell
d’objectius a assolir per al període 2008-2009. Serà la base de la cartera
que s’ha d’aprovar per decret i per una vigència de quatre anys.

Entre les novetats dels serveis destaca, per exemple, el reconeixement dels
clubs socials per a malalts mentals, un servei no terapèutic sinó rehabilitador,
i els programes de serveis prelaborals, adreçats a les persones que necessiten
superar l’estigma social, recuperar els hàbits i aprendre a tornar a treballar.
La llei afecta de ple els professionals del sector. D’entrada, i per fer front a
les noves responsabilitats dels serveis socials bàsics, fixa per als propers dos
anys una ràtio de tres diplomats en treball social i dos en educació social per
cada 15.000 habitants a totes les àrees bàsiques de serveis socials, que es
considera més adequada a les necessitats.

També preveu incrementar en el mateix període en un 50% la dotació
de professionals en els equips d’atenció a la infància i adolescència i
els de valoració de les persones amb discapacitat, crear la figura de
l’assistent personal i impulsar l’atenció domiciliària.

Las obras del proyectado hotel de la Fasina
vierten 350.000 litros de agua al día
Tal y como aparece en la foto, donde debían estar los cimientos del proyectado hotel de la
Fasina hay una ‘piscina’. El equipo de gobierno de Altafulla para facilitar la construcción de
un hotel y no de apartamentos -opción que en su día se firmó para que en el caso de que
no se hubiese empezado a construir en un plazo de diez años y que cumple este 2008- dio
permiso a la constructora a verter el agua al desagüe. La sorpresa ha saltado cuando desde
el ACA se ha comunicado que la depuradora de Altafulla estaba recibiendo un incremento
diario de 350.000 litros de agua salinizada pero no sucia que impide el trabajo de purificación que realizan las bacterias. Ante esta situación, el gobierno de Altafulla ha decidido
paralizar las obras hasta encontrar una solución satisfactoria. Alternativa Baix Gaià (ABG)
considera que las obras no pueden retomarse sin que la empresa aporte una solución técnica. Mientras y para que se cumpla el objetivo de hacer un hotel y esta paralización no
sirva de excusa para hacer apartamentos pedimos al equipo de gobierno que de una vez
por todas incluya una modificación puntual en el POUM que lo impida.

Gaianades

El sistema bicing, una buena opción
para Altafulla. A Pesar de las mofas

de algún regidor del consistorio de Altafulla la bicicleta se está consolidando
a lo largo del continente europeo como
un medio de transporte alternativo y
eficaz. En un futuro no muy lejano Altafulla tendrá todas las facilidades para
que vecinos y turistas puedan moverse
de una forma tranquila y sostenible. Es
obvio que la orografía de Altafulla, su
masa de población y otras variables

desaconsejan, hoy por hoy, la viabilidad económica de un servicio como
el bicing. Pero el éxito del sistema en
Barcelona que ha llegado a la cifra de
100.000 socios. Si bien es cierto que
las facilidades para la utilización del
vehículo privado en Altafulla dificultan
la extensión del bicing durante todo el
año, no lo es menos que en los meses
e verano, con el incremento de la población, y la fuerte movilidad interna
que existe entre el núcleo urbano, la
playa, la zona de campings de Tamarit y Torredembarra son un escenario
idóneo para poder implantar una prueba piloto. En el futuro este tímido inicio

deberá tener conexión con las zonas
escolares y Brisas del Mar. La propuesta de ABG ya fue puesta sobre la mesa
de discusión con ninguna receptividad
por parte de la oposición pero la idea
está ahí y más pronto que tarde será
una realidad

d’accessos de 271.192. Al darrer mes
de desembre, del 1 a 31, les sessions
han estat de 186 el que significa un
increment de 44 visites més cada dia.
Això ens fa apostar per internet com
a mitja interactiu de comunicació amb
la ciutadania des de fa uns dies la
actualització esdevé diària.

La web d’ABG rep 51.996 sessions al
2007. La web d’ABG amb una mitjana

Nous horaris de Correus a Altafulla

de 142 sessions diàries es consolida
com una de les webs més visitades del
Baix Gaià. Segon el resum del període
que va del 01/01/07 al 01/01/08 el
total de sessions ha estat de 51.996, el
de pàgines vistes de 105.184 i el total

L’oficina de Correus d’Altafulla veurà
ampliat el seu horari d’atenció als
clients en 20 hores setmanal . Des
d’ara, restarà oberta al públic de 8.30
a 14.30 hores, de dilluns a divendres, i
de 9.30 a 13.00 hores els dissabte.

