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La moció de censura que es votarà al ple extraordinari del dilluns 7, estarà presidida per la regidora de major edat, Marisa
Méndez-Vigo, i la de menor, Cristina Magriñà. Comença amb la lectura de la moció presentada per l’oposició i a continuació la
presidència donarà la paraula al candidat de l’alcaldia i a l’alcalde actual, Francesc Ferré, que durant cinc minuts parlaran i exposaran els seus arguments i visió de la situació al consistori. Desprès els portaveus de cada grup tindran també 3 minuts per parlar.
Òbviament el regidor trànsfuga no tindrà dret a la paraula. Immediatament es votarà la moció, es proclama el resultat i l’alcalde
que surti d’aquesta votació ocuparà la presidència del ple. Tot aquest procediment no ha de durar més d’una hora.
El ple que es celebra a les 12 del migdia és obert a tothom i esperem l’assistència dels nostres amics
i simpatitzants per donar suport al nostre Alcalde Francesc Ferré i a l’obra ben feta per aquest govern encapçalat per ABG, durant
aquests mesos

FA PUDOR
Anàvem a escriure una crònica del darrer ple ordinari del passat 28 de març per explicar una de les causes reals que hi ha
darrera de la moció de censura però a una plana web (Altafulla Confidencial) hem trobat un resum fet per un vilatà -que no ha
volgut signar- que nosaltres no podíem millorar per tant, tal qual, ho reproduïm, nostre només és el títol principal de la plana.

Ahora lo entiendo.
No lo entendía bien.

¿Por qué, desde el primer momento, quien dirige
el PSC no quería el acuerdo con ABG? ¿Por qué
los insultos y maniobras de quien dirige PAU? ¿Por
qué esa unión firmísima, en todas las votaciones de
los últimos meses, entre PSC-PP-PAU-IDEAL-AUPA?
¿Por qué no quería, quien dirige el PSC, ni leer las
últimas propuestas de pacto “sin limitaciones” de
ABG? ¿Por qué sale una moción de censura donde
quien dirige el PSC tiene que fiarse de la lealtad
de quien dirige PAU (olvidando la historia)?.

alta sus “motivaciones”:
el perjuicio que se haría a la empresa (que debió
comprar la zona entera por x pesetas hace x
años y que debe de tener asegurado ya ganar
xxxxxxxxxx euros ... pero, ¡hay!, si ganan solo
xxxxxxxxx les causamos un gran perjuicio
económico). Lo dicen, entre otros, el Sr. Francino y
el Sr. Blanch (que entona unos cantos a la libertad
de empresa).
- el perjucicio que se haría a los nietos del patriarca
de la empresa (lo dice el Sr. de Ideal).

Se les vió el plumero

Frases per a la història negra d’Altafulla
Punt 13 de l’ordre del dia es parla de modificar el POUM per assegurar que en els terrenys de la Fassina només es pugui fer un hotel.

“Demano la retirada de l’ordre del dia
del punt perquè no està madur”

Jano Francino (no adscrit). El conveni es va signar el 27
de maig de 1998

“La diferència de taxacions dels bancs per
al propietari serà d’un 30 a un 40%, és
una davallada del seu patrimoni” Jano dixit.

Me decían que todo era, por detrás, cosa del
“tocho”. Me costaba creerlo.

- No dijeron cosas distintas las representantes de
AUPA y PP, eso si, dijeron también que NO.

Y ahora, cuando los “pactantes” nuevos ya tienen
asegurados sus planes (y sin testigos) el dia 7
lunes, a las 12 de la mañana (calles desiertas) ...
nos regalan una foto inolvidable.

Pero esto no es lo más chocante. Lo más chocante
se produce en la intervención del Sr. Gené, que
no dice:

“Sr. Francino durant sis mesos vostè m’ha
donat la ‘pallissa’ perquè fem aquesta
modificació perquè el propietari ens volia
enganyar i ara...” Marisa Méndez-Vigo (ABG).

- primero, que “su gente” (parece ser que se referia
a los afiliados a “su” partido”) están a favor de la
modificación que presenta el actual gobierno,

“És fals!” Jano exaltat. Tots els membres de la

La foto se produce en el pleno del dia 28 último.
Todos los demás puntos, como la seda ... no hay que
discutir (si ya se salen con la suya...), pero llega
el punto 13 (hasta el Diari pudo verlo enseguida)
y allí se ve la “foto” que nunca pensé que nos
regalarían.
El gobierno actual quiere asegurar que no se tuerce
la voluntad del pueblo de contar con un hotel en
la zona polémica. Si el 27 de mayo no está hecho
(y no lo estará) nadie impedirá a los propietarios
hacer apartamentos. Intentan negociar durante
meses una forma de garantizarlo. No es posible.
La empresa no dá ninguna alternativa más que
“confiar” en ellos.
El gobierno propone una lícita modificación del
plan urbanístico: que solo se pueda hacer en dicha
parcela instalaciones hoteleras ...
Pues, señores, TODOS LOS DE LA MOCION DE CENSURA
VOTAN QUE NO (contra lo que venían diciendo casi
todos ellos -supongo que salvo Ideal y PP- en los
últimos meses).
Votan que no ... y además nos explican en voz

- segundo, que él se ve obligado, por
responsabilidad, a tomar otra decisión (suponemos
que lamenta llevar la contraria a “su gente”)
- tercero que su cabeza le dice que el actual
gobierno tiene razón (la empresa ha incumplido,
pueden burlar lo pactado, ...hay que cambiar la
calificación, ...)
pero su corazón le dice que no, que es mejor
confiar en la buena voluntad de la empresa.
y, como último comentario de peso, que guia su
decisión, dice, más o menos textualmente que,
refiriendose al propietario principal, que es un
hombre mayor y que “si un hombre mayor le dice
que va a cumplir, pues él, el Sr. Gené, cree a este
hombre” (por ser mayor, ¡jo!; alguien a dicho que
quizás por eso creyo el Sr. Aznar al Sr. Busch lo de
los misiles de Irak).
Vaya foto.
Ahora lo entiendo todo.

permanent d’ABG som testimonis del canvi
sobtat d’opinió d’en Jano

“Prefereixo passar com a còmplice que
com a putejador dels poders econòmics”
Fonxo regidor de PAU “...El vostre comentari
-referint-se al públic- m’importa un pito.
Us foterem fora del govern amb un goig,
amb un gooooig!” Fonxo.
“Passat aquests 10 anys el propietari pot
construir 33 o 38 apartaments”.
“Pensem que aquest senyor té fills, nets,
besnéts, com podem hipotecar el seu
patrimoni? JM Pérez IDEAL. El interessos del poble
són secundaris?

“Constato que els propietaris s’han
gronxat massa, s’han passat molt... El seu
negoci és fer cases”. JM Gené PSC
“Fins quan temps tenim? Gené. “Fins el 27 de
maig”. Contesta el secretari
“Si a mi un senyor gran hem diu que no
m’amoïni, jo me’l crec”... “És possible que
hem mengi aquest marró però me’l crec”.
JM Gené PSC

La gravació està disponible a Altafulla ràdio
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Plantada
d’arbres al Gaià
. El pasat diumenge 30 la fundació Territori i
Paisatge, amb la col·laboració de Catalunya
Ràdio, van fer una plantada d’arbres popular
arreu de Catalunya. Gairebé 6.000 persones
van ser les que a la demarcació de Tarragona
van assistir a la crida mediambiental, més de
40.000 en total a tot Catalunya. La xifra d’arbres plantats a Tarragona va ser superior a
6.000 i a tot Catalunya es va arribar a 35.000
arbres. Xavier Graset (a la foto amb Francesc
Farré alcalde d’Altafulla) va ser la cara coneguda a la desembocadura del Gaià, on va fer
també la seva plantada.

Els veïns de Safranars tindran un accés
directe al Passeig Marquès de Tamarit
Una vella reivindicació veïnal “accés directe dels cinemes
a la N-340” és a punt de complir-se en una de les darreres
decisions del govern legítim de progrés. Ara amb la remodelació de l’antiga carretera nacional en passeig Marquès
de Tamarit s’aprofitarà per donar una sortida directa del
carrer Via Roviano que pugui ser utilitzada pels usuaris
del complex lúdic de les Bruixes, Caprabo i veïns en direcció la Mora i Ferran. L’accés cap a l’interior d’Altafulla i
Torredembarra haurà de seguir sent per Caid Ismail donant
la volta a Caprabo com fins ara. En un futur amb una rotonda es podria completar l’entrada i sortida en totes direccions i evitar la circulació de vehicles per carrers interiors.

Gràcies a tothom que ha donat suport al
govern ignorant les injuries de l’oposició
Des d’ABG volem agrair el suport que al llarg d’aquest mesos hem rebut de ciutadans anònims i dels que s’han manifestat públicament en contra del bloqueig que
s’ha patit per aquells que no han paït els resultats i la voluntat de la ciutadania
d’Altafulla. Aquests darrers dies molta gent s’ha apropat a nosaltres per donar-nos
ànims i esperonar-nos per no abandonar la feina encara que estem a l’oposició.
Volem dir a tothom que tenim tres anys per seguir treballant amb la gent per canviar les coses i fer possible que el 2011 tinguem un govern de tots i no només a favor
d’interessos sospitosos i ambicions personals.

Assemblea General d’ABG
Dissabte 29 a la tarda, amb la sala del Centre d’Interpretació plena de gom a gom, va tenir lloc l’Assemblea General d’ABG. L’acte tenia com a objectius donar comptes
als ciutadans dels 10 mesos de govern i sentir la veu de la
gent per saber quins són els seus dubtes i sentiments davant dels esdeveniments viscuts a la política municipal.
El resultat és una Alternativa més cohesionada i forta que
mai davant dels reptes de futur que se’ns presenten.

Èxit de la jornada de portes obertes de El Roquissar
El passat 29 de març, el CEIP El Roquissar obria les seves portes i es mostrava a tots els ciutadans d’Altafulla.
Al llarg de tot el matí moltes van ser
les persones que van desfilar pel
nou centre educatiu, ja sigués per

curiositat, per conèixer que oferia
la nova escola als nens i nenes que
han d’iniciar l’escolarització obligatòria el proper curs o perquè formaven part d’alguna de les entitats que
desinteressadament van participar

en l’organització de la diada. Especialment emotiva va resultar l’actuació
dels més petits de l’escola que van
viure el dia com una autèntica festa.
La petita història de la nova escola
va iniciar-se ara fa un any i mig amb

uns prefabricats al pati de La Portalada. Al llarg d’aquest temps la feina
incansable de les mestres i dels pares
i les mares, amb el suport incondicional del nostre Ajuntament, han fet
que el somni es fes realitat.

