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Si ets amiga/amic d’Alternativa brindem
amb
tu
Vine a prendre una copa amb nosaltres
pel teu suport
t’ho
mereixes
Data: Dissabte, 12 d’abril
Lloc: 20.30h Faristol

Extracte discurs moció de censura
Senyor Gené, vostè és a punt d’escriure
la pàgina política més negra de la història
democràtica d’Altafulla i també del PSC.
Fins ara mai s’havia destituït un alcalde
a Altafulla i molt menys el de la formació
més votada per la ciutadania... haurà estat
vostè amb les sigles del PSC que s’haurà
carregat un govern de progrés i que
tornarà a donar l’entrada a la dreta més
immobilista. El PSC ha guanyat a Altafulla
pràcticament totes les eleccions....però
MAI ha guanyat les municipals...Reflexioni.
Vostè passarà a la història per haver-se
carregat l’alcalde sorgit de les urnes i per
convertir-se per segona vegada en alcalde
d’Altafulla sense haver guanyat MAI unes
eleccions.
Estem donant una imatge lamentable a
la ciutadania, oblidant les necessitats de
la població.....Vostè provoca vergonya fins i tot en el seu propi partit......
Van dir-nos al juny que amb 4 grups i amb el Fonxo dins no duraríem gaire,
doncs mirint-se vostès...el senyor Blanc passarà també a la història com la
persona que més governs s’ha carregat. Ves en compte Josep Maria amb gent
ambiciosa, ressentida i fins i tot un traïdor tocant a les portes. Quina foto! Això
FA PUDOR
Han estat quasi 10 mesos de govern, amb moltes dificultats. La situació
econòmica, la pitjor mai vista. Estem amb números vermells...Per tant si, malgrat
la contundència dels números, dius que no és tant preocupant, permetem que
sospiti d’alguns interessos gens clars. Deu mesos amb bloqueig polític. Hem
patit errors, inexperiència, ens hem equivocat amb algun soci i en les pròpies
llistes, nosaltres, els superbs, reconeixem els errors amb humilitat. Jo, encara
no he sentit a ningú dels qui signeu la moció assumir cap responsabilitat.... Vull

Foto cedida

tenir un reconeixement a la feina
feta per molts. El suport de la
gent de la meva pròpia formació,
que està més unida que mai, de
la coalició que ens dona suport,
el paper de Marisa que ha estat
tant o més injuriada que jo, un
gran reconeixement per la lleialtat
en el govern i la seva implicació
per part de Convergència i Unió i
Esquerra Republicana, l’ajut dels
propis treballadors i els ànims de
la ciutadania que molts avui estan
indignats per aquesta comèdia
d’interessos.
Jo assumeixo la responsabilitat
de seguir treballant, aprenent
dels errors. Una feina en
l’oposició des d’avui mateix.
Sobra la crispació i la supèrbia....Malgrat la discrepància tindré un respecte
per la figura de l’alcalde, no haurà sortit de les urnes però representa al meu
poble i no aniré contra els interessos d’Altafulla. Als únics que no puc tenir cap
respecte són els que traïcionen la voluntat de l’electorat per quedar-se una acta
per profit personal... La moció ens pot treure del govern, però ningú ens pot
treure el fet de seguir sent la força més votada. Nosaltres volem treballar amb
la gent i per a la gent, no a qualsevol preu per tenir l’alcaldia. Per nosaltres
el primer és la dignitat, la coherència i assumir la responsabilitat que ens va
atorgar la ciutadania i això no ens ho traureu mai amb els vostres vots... Amb
feina, participació, diàleg, responsabilitat i fermesa recuperarem la il·lusió i la
confiança de la gent.
Francesc Farré Camps
Altafulla 7 d’abril de 2008
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La concepción de Gené sobre movilidad
sostenible: suprimir el carril-bici
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Antes de entrar en servicio el nuevo paseo Marqués de Tamarit, la
entonces oposición ya pidió la supresión del carril-bici por insuficiente. O sea en lugar de mejorarlo pedían su supresión. Ahora el nuevo
alcalde dice que se suprimirá el carril-bici por razones de seguridad.
Informe de la policía local: Separación entre la acera y la línea por
donde circulan los vehículos: 146 cm. Espacio practicable libre de
elementos a favor del ciclista 105 cm. Se han instalado elementos
separadores con buena reflectividad entre el carril de circulación y
el carril-bici
Manual normativo del Ministerio de Fomento y de la asociación
“A contramano” de ciclismo urbano: Dimensiones de los Carrilesbici: con carácter general tendrán un mínimo de 150 cm. en vías
correu@abg.cat
unidireccionales, que podrán reducirse hasta los 100 cm. cuando discurran por el margen
derecho de la calzada. ¿Hay razones para su supresión? ¿Les molestan las bicis para
poder aparcar coches?
Comparar este carril con los de la Vinya Gran. Comparar las aceras y el carril-bici con la fase anterior de Marqués de Tamarit. Que
juzgue la ciudadanía

Feina feta en 10 mesos pel govern de progrès
Malgrat el bloqueig
polític i econòmic
hem fet coses:

assegurant el seu acabament
(rotonda, llums i altres).

-Finalitzat dos nous equipaments
escolars. Seguiment de les obres del
CEIP i mòduls de l’IES, suport i obres
que calien per obrir els centres el 12
de setembre, inici del curs.
-Llar d’infants Hort d’en
Obertura d’una nova aula.

Pau.

-Procés de selecció i contractació
de dues professores per la llar
d’infants, de consergeria i neteja
del CEIP i d’una responsable de
l’Escola d’Adults.
-Subvencions de 9.000,00€ a
les AMPES de tots els centres
educatius, tal i com es va aprovar als
pressupostos, a partir dels projectes
educatius que van presentar.
-Campanya d’Estalvi d’aigua, al
mes d’abril, per conscienciar i
donar eines a la població per un ús
responsable de l’aigua.
-Procés de participació ciutadana.
A partir de l’Agenda 21 s’inicia la
constitució del nou Consell, s’aprova
el reglament, es trien els càrrecs i
es constitueixen les comissions de
treball. S’ha d’aprovar pel ple el
reglament.
-Control exhaustiu de les recepcions
de les urbanitzacions i creació d’un
protocol per escrit de la mecànica
a seguir.
-Instituir les reunions mensuals de
tots el integrants tècnics de l’àrea
d’urbanisme per coordinar les
actuacions.
-Reforç del control d’obres no
autoritzades o il·legals i seguiment
dels processos iniciats
-Baixada del sobre cost de les obres
de Marques de Tamarit primera
fase, des de un 35% a un 14%,

Modificacions de les obres de
Marques de Tamarit 2ª fase,
seguint les indicacions de l’Agenda
21 aprovada sobre “la facilitació
de tota classe de mobilitat al nou
passeig d’Altafulla”, amb voreres
amples, carrils bici, reductors
de velocitat i deixant de ser una
carretera .
Recuperació pel municipi de la
cessió per ús privat dels 2000 m2.
de l’espai verd protegit ( càmping
dels alemanys) de la urbanització
dels Munts.
-Depuradora de Brises. Treball
de reparacions i manteniment de
l’antiga. Treballs per trobar un nou
sistema i nova ubicació. Aprovat un
nou sistema.
-Parcel·lació de Brises del Mar,
amb condicions molt favorables
per l’Ajuntament
-Per primera vegada una àrea
peatonal a Baix a Mar
-Pluralitzat els mitjans de comunicació
municipal amb la presencia de
l’opinió de tots els grups polítics
-Ampliat el contingut de la
programació d’Altafulla Ràdio i
la revista i nova maquetació de la
Plaça del Pou
-Aprovació per consens de tres
professionals pel patronat de Mitjans
de Comunicació
-Lliurament dels 17 habitatges de
lloguer per a joves a la Fassina,
reservant un per a polítiques socials
-Inauguració del museu d’etnologia
al Centre d’Interpretació
-Aprovar la qualificació d’Altafulla
com a sub-seu dels Jocs del
Mediterrani de Tarragona 2017

-Primera visita institucional de
l’alcalde de Tarragona a Altafulla
-Presentació del Pla de Dinamització
Turística
-Aprovació dels suggeriments al Pla
Territorial del Camp de Tarragona
a favor de la mobilitat, la protecció
del territori i l’ampliació del polígon
industrial
-Impulsar des del Consell d’Alcaldes
del Tarragonès el Parc Natural de
les Terres del Gaià, la recuperació
del cabal ecològic del riu i la millora
de relacions amb els municipis veïns
de Tarragona, Torredembarra, la
Riera de Gaià, la Nou i la Pobla de
Montornès
-Funcionament del Centre Obert
-Nou espai de magatzem de la
biblioteca municipal

-Planificar l’obertura
d’Informació Juvenil

del

Punt

-Tramitar l’adjudicació de la gestió
del Poliesportiu
-El conveni pel Consell de Salut del
Tarragonès
-La campanya per la prevenció
contra el mosquit tigre
-Els contactes previs al desplegament
dels Mossos
-L’estudi d’avaluació sobre
mobilitat fet per la policia local

la

-Planificar la substitució de bandes
sonores per ressalts a la Ronda
Recuperació amb plantada d’arbres
a l’espai públic de Brises......

