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El proper 8 de març dia de la dona treballadora
A l’any 1911, a Nova York, hi va haver el més gran desastre industrial de la ciutat. 148 dones que treballaven a
la indústria tèxtil “The Triangle Shitwaist Factory” van morir quan es va declarar un foc a la fàbrica i les portes
del taller estaven tancades per ordre dels amos per evitar que les dones sortissin (molt sovint per tenir cura de les
criatures que es quedaven fora). Moltes van morir cremades i moltes altres al saltar al carrer des del 7è pis de
l’edifici.
Com a conseqüència d’aquest foc, de l’actuació dels propietaris de l’empresa i de la mort de tantes dones es va
iniciar un procés legislatiu de protecció de les persones treballadores a tot arreu, procés que continua encara a
moltes parts del mon on les condicions de vida de les treballadores són molt deficients.

correu@abg.cat

La Generalitat farà millores
paisatgístiques a Altafulla
El Baix Gaià dissenya un pla turístic comú amb un pressupost de 900.000 euros
El Govern ha aprovat encarregar a l’empresa pública
GISA l’execució de millores
paisatgístiques en municipis
del litoral català per valor
de 604.000 euros. Concretament, GISA realitzarà
actuacions de millora de la
façana marítima d’Altafulla
(el Tarragonès), i accions
en dos camins de ronda a
Cadaqués i el Port de l Selva
(Alt Empordà).
La millora de la façana marítima d’Altafulla està encaminada a la introducció de
vegetació pròpia del front
litoral, amb la creació d’espais d’ombra que facilitin el

passeig i la millora de la relació entre el medi natural i les
edificacions existents. La intervenció comptarà amb una
inversió de 134.790 euros.
Per altra banda, la zona del
Baix Gaià desenvoluparà du-

rant els pròxims tres anys un
pla de foment del turisme per
coordinar accions de promoció, captar visitants i difondre
els elements paisatgístics, patrimonials i culturals. Aquesta
actuació, basada en un es-

tudi dut a terme per la Universitat Rovira i Virgili (URV),
compta amb un pressupost
de 900.000 euros aportats
per la Generalitat, la Diputació de Tarragona, el Consell
Comarcal del Tarragonès i

els 11 ajuntaments que formen el territori.
Els municipis són els següents:
Altafulla, Creixell, el Catllar,
la Nou de Gaià, la Pobla de
Montornès, la Riera de Gaià,
Renau, Roda de Barà, Salomó, Torredembarra i Vespella
de Gaià. A més a més, per
proximitat geogràfica també
s’inclouen els nuclis de Tamarit i Ferran (Tarragona) i l’Argilaga (la Secuita). L’oferta
es construeix sobre valors
com els castells medievals, el
llegat romà vinculat a l’antiga
Tarraco, vestigis prehistòrics,
cultura agrària i el paisatge
de l’entorn del riu Gaià.

ABG vol incorporar al PSC
al govern per garantir
la estabilitat municipal
El dia 12 de febrer el cap de llista
d’ABG i alcalde d’Altafulla, Francesc
Farré, va enviar un buro-fax al líder del
PSC d’Altafulla en el que entre d’altres
coses deia:

“...apel·lant al teu sentit de responsabilitat a favor d’Altafulla
posem a la teva consideració
l’entrada del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en l’actual equip de govern per poder
fer front amb una majoria estable
les decisions que calen per seguir
amb un programa de govern progressista pel nostre poble. En
aquest sentit estem oberts a estudiar les propostes que des del
PSC es plantegin per governar
junts i aconseguir també que tant
Convergència i Unió (CIU) com Es-

querra Republicana de Catalunya
(ERC) s’integrin amb comoditat al
nou govern. D’entrada estem disposats a que el PSC, com a segona força més votada en les darreres eleccions municipals, tingui el
paper digne que li correspongui
i donant un relleu especial al seu
cap de llista”. Aquesta carta també

es va fer amb còpia a tot l’equip de govern. Al veure que una setmana desprès
encara no s’havia recollit el buro-fax a
Correus d’Altafulla, li vam fer arribar
per e-mail. Independentment de que a
data d’avui (5-3-08) el company Gené
no havia passat per Correus estem convençuts que l’assemblea del PSC no
restarà impassible i prendra la decisió
que ells/elles consideren adient per superar aquesta situació de bloqueig que
Altafulla no es mereix.

Lliurament de la camiseta promocional dels Jocs del Mediterrani 2017 per part del president de la comissió Mario Rigau a
l’alcalde d’Altafulla

Camp de Futbol. Fent esforços
per aconseguir tornar a jugar a Altafulla
L’equip de govern està mantenint diverses reunions amb la directiva
del Club de Futbol d’Altafulla per a poder aconseguir que l’equip
torni a jugar a Altafulla com hauria d’haver estat des de fa mesos.
L’enrocament que “o gespa o res” ha perjudicat greument l’equip.
Si des d’un primer moment s’hagués fet un estudi alternatiu a la gespa, avui l’equip estaria jugant a Altafulla en un camp de terra similar al de la Riera, el Catllar o Torredembarra. S’ha hagut d’esperar
al canvi del màxim responsable d’esports municipal per començar
a buscar solucions d’un camp de terra en condicions que no freni
la futura implantació de la gespa quan la situació econòmica sigui
millor. Mig any perdut que esperem que, si la situació financera ho
permet, no impedeixi que el futbol torni a Altafulla abans que finalitzi la temporada.

www.abg.cat						

març 2008/nº 74

61033 visites en un any

Dia de la participació ciutadana. Propera cita 5 d’abril
El passat dia 16 de febrer es va celebrar
en la sala de plens de
l’Ajuntament d’Altafulla
la primera sessió sobre
Participació Ciutadana
d’aquesta legislatura, seguint els acords que en
el seu moment es varen
recollir en l’Agenda-21.
L’assistència d’una seixantena de ciutadans
i ciutadanes demostra
l’interès de la població
d’Altafulla en poder dir
la seva opinió i que vol
fer saber quins són per
ella, les seves necessitats
prioritàries. L’ànim i l’interès manifestat pels presents d’endegar definitivament una acció que va adreçada,
sens cap mena de dubte, a fer sentir
la política com una cosa seva, i no
tan sols dels polítics. Aquests motius

legítima, d’escenificar
la sensació de desencís. Per tant, els grups
polítics, les institucions
públiques i organismes
cívics tenim l’obligació
de capgirar aquesta
tendència el més aviat possible, posant els
mitjans que calguin
per aconseguir-lo

han fet creat una profunda desafecció dels ciutadans vers la política i els
seus gestors. Aquest fet té, una dada
objectiva irrefutable, l’increment de
l’abstenció en els darrers exercicis
electorals, hem de pensar que aquesta és una forma, sens dubte també

De fet, l’única manera
de capgirar aquesta
situació és convencent
a la ciutadania dels
diferents pobles, viles
i ciutats de Catalunya
i de tota Espanya que han de participar en l’elaboració de propostes
d’actuació que després tinguin ressò
i plasmació en la seva vida quotidiana. Actuacions que han de tenir el visti-plau dels plens municipals, si parlem

a nivell local, però els agents polítics,
a més de facilitar el dinamisme cívicsocial de la ciutadania, ha de creure
en la validesa i en el valor moral que
tenen les decisions preses pel conjunt
de la societat civil. Per tant farien bé,
tenir-les en consideració, d’estudiarles i en el cas, de no acceptar-les,
haurien de ser capaços de donar una
resposta prou argumentada, per deixar ben clar a la ciutadania que s’ha
estudiat i valorat molt seriosament la
seva proposta.
Però, si pel contrari els agents polítics,
consideren que els/les ciutadans/nes
només estan legitimats a participar
políticament el dia de les eleccions,
aleshores tenim un greu problema,
doncs manifestarem que l’exercici
democràtic és un simple tràmit burocràtic, llavors la DESAFECCIÓ continuarà escampant-se com una taca
d’oli. El desencís i la desconfiança

Dues velocitats

Una Altafulla más tranquila
empieza a visualizarse
De aquí a un par de semanas podremos contemplar
cómo quedará una parte de la segunda fase de la
antigua N-340 -aún Marqués de Tamarit- y futuro
Paseo de Altafulla. La imagen que estos días podemos
observar con los recién plantados plátanos -árbol
habitual de los paseos- nos ayudan ha hacernos una
idea aproximada de como se sutura una población
partida durante años por una vía rápida

Espavileu, que s’acaba. A la nova zona
educacional i esportiva, entre el interminable
pavelló d’esports i el obsolet camp de futbol,
han construït en dos setmanes l’edifici del nou
institut. Al fons de la foto, darrera les columnes
que en quatre dies seran
cobertes
de
parets
prefabricades, treu el
nas el faraònic pavelló
d’esports, trista realitat
totalment desmadrada
de terminis i pressupost.
La pregunta que molts
es fan a l’observar
ambdues edificacions es
ben lògica i cabal: Per
què el poliesportiu no
és també prefabricat?
El tindríem fet des de
fa més de dos anys. A
sobre, quan un es curiós i rebusca una mica,
se’n assabenta que la Generalitat té un model
de poliesportiu prefabricat per poblacions de
menys de 10.000 habitants que es lliura, claus
en mà, en un termini fix i pressupost tancat.
Hom es pregunta: Volem ser tan diferents els
d’Altafulla?

La molt ventilada manca d’inversions estatals
a Catalunya s’ha traduït en el gran desgavell:
Rodalies, aigua, electricitat, comunicacions….
El mateix tarannà que dona to a la deplorable
situació que ve patint el futbol 11 d’Altafulla.
Anys i anys de manques
d’inversió que acaben
petant en les mans del
que menys s’ho espera.
Una ruleta russa que li
podia tocar a qualsevol.
Pot ser el mal no estigui en
Espanya o Catalunya, en
català o en castellà, que
si d’aquí o si d’allà, que
si blanc que si negre. Pot
ser el mal s’amagui en en
les pròpies persones. En
la manera d’entendre la
gestió de la comunitat.
Crec sincerament que es un exercici de
responsabilitat social reconèixer que a l’actual
consistori li ha caigut una herència que no la
voldríem per a ningú de nosaltres. Qui?, com?,
quan?, quant?. Val la pena d’esbrinar-ho? A
Altafulla no som diferents, per més que sembli
que ho vulguem.

La Costa Daurada i Altafulla presenta la seva oferta turística a Fitur
El Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona
ha estat present a la Fira
Internacional
de
Turisme
(Fitur 2007) amb l’objectiu de
promocionar i comercialitzar
les marques turístiques que
gestiona, Costa Daurada i
Terres de l’Ebre.
En el transcurs de la mostra,
que s’ha consolidat com una de
les més importants del sector
turístic al món, el Patronat
de Turisme de la Diputació

i diferents institucions de la
Costa Daurada han signat
el conveni Còrner, per a la
promoció conjunta de la
marca turística durant l’any
2007.
Aquest acord permet la
participació conjunta a fires
de turisme, tant d’àmbit
nacional com internacional,
oferint una imatge unificada
de la Costa Daurada a
través de l’edició de material
conjunt que difon l’oferta de

la destinació, de l’interior i
del litoral dels seus signants:
els patronats municipals de
turisme d’Altafulla, Calafell,
Cambrils, l’Hospitalet de
l’Infant, Mont-roig del Camp,
Vila-seca, Reus, Roda de
Berà,
Salou,
Tarragona,
Torredembarra i el Vendrell;
els consells comarcals de la
Conca de Barberà i el Priorat,
Port Aventura i el mateix
Patronat de Turisme de la
Diputació.

