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Volem agrair a totes les persones que ens donen suport pel
carrer i al centenar i mig d’amics i amigues que el 12 d’abril
van participar en la festa d’agraïment que ABG va oferir
en el Faristol per a tothom que ens ha donat suport al llarg
dels 10 mesos de govern

El carril bici no
puede desaparecer

Pensábamos que era uno de los excesos a
de otros- donde premiamos la movilidad
los que nos tiene acostumbrados el actual
tranquila y no las vías rápidas. También
alcalde, en un momento de debilidad linhabrá ciudadanía descontenta con los regüística delante del periodista del Diari de
saltes que evitan que los coches superen
Tarragona. ¡Pero NO! en el turno de prelos 30 km/h. En fin, que el debate está en
guntas del público volvió a decir en un tono
quitar o no el carril bici. Si el gobierno de
soberbio que el carril bici le daba mucho
la ‘sanfaina’ quiere suprimirlo que sepa
miedo. Indignado un miembro de la Peña
que ABG estará junto a todas las iniciaCiclista salió de su casa -desde donde escutivas ciudadanas que se opongan a esta
chaba el pleno por la radio- para contestar
medida de la sin razón.
adecuadamente a este equipo de gobierno
Seguro que hay voces más experimentaque, entre otras cosas, les une el desprecio
das que algunos de los actuales concehacia una de las pocas obras que el antejales en el tema de la movilidad en bicirior de progreso pudo finalizar.
cleta y que alguna de las entidades más
ABG es sensible hacia aquellos/as que
activas de Altafulla tiene una opinión que
desde las entidades manifiestan su opinión
merece ser oída.
desde el conocimiento y el compromiso
Es una evidencia que todos no sabemos
para mejorar nuestro pueblo.
de todo y, posiblemente, en este gobierPor primera vez en Altafulla, se ha tenido
no existen expertos en temas culturales,
la valentía de ‘bajar’ a la calzada un esde hacienda, en distribución y venta de
pacio para las bicicletas en un PASEO que
material o en recortar revistas, pero para
debe unir Torredembarra con Altafulla.
tener una opinión formada es bueno comSi alguien no lo recuerda a nosotros/as nos
probar sobre el terreno si lo que se dice
hubiera gustado que el actual Marqués de
es coherente. El miedo no es el mejor conTamarit fuera un gran PASEO donde los
sejero
sobre todo si no sabes montar en
L’agenda 21 aprovada pel govern d’Aupa i Gené deia el següent:
peatones y ciclistas, como mínimo, tuvieran
bici,
porqué
sino nos podríamos encontrar
El projecte d’arranjament que se’n derivi hauria d’incorporar totes les possibilitats de mobilitat
el mismo tratamiento que los coches.
con
la
paradoja
que si tuviésemos un alsostenible, convertint la Rambla en un espai que afavoreixi qualsevol manera de moure’s abans del
Cuando se reformuló el nuevo trazado la
calde
que
no
supiera
nadar podría decidir
vehicle privat; així, haurà de considerar passeigs peatonals, carrils i aparcaments bici, parades i carrils
per autobús. La Rambla facilitarà l’accés a centres fins ara “allunyats”, com CAPRABO ara EROSKI, els
comisión de urbanismo de ABG -sí, teneprohibir bañarnos en la playa. Nuestro alComplex d’oci de les Bruixes i fins i tot el propi nucli de Torredembarra.
mos una comisión donde discutimos los
calde (Francesc Farré) como parte de la
proyectos de futuro y no exclusivamente
ciudadanía ha podido comprobar in situ
con los promotores- comprobó con dolor
la comodidad del carril ¿algún concejal
que el carril bici en un principio sólo podría ser de un sentido (Tarragona) y del gobierno lo ha hecho? Los técnicos nos dicen que para una vía urbana y
que en un futuro cercano el sentido dirección Torredembarra se realizará (si no NO UNA CARRETERA NACIONAL las medidas (105 cm de espacio libre y
lo paraliza este gobierno) por detrás de la urbanización de La Cabana -enla- practicable) entran dentro de lo correcto. Señores y señoras del actual gobierzando con la piscina municipal por el sur-. También advertimos que el tamaño no, ya han podido comprobar -como el resto de la ciudadanía- que nuestra
era menor del que deseábamos pero aún así reglamentario. Teníamos dos op- oposición en el ayuntamiento es y será exquisita (apartada de las broncas y
ciones: hacer lo que hoy se ve u olvidarnos del carril bici y que los automóviles del no por el no) pero nuestra organización no se quedará quieta a la hora
se hicieran dueños exclusivos de la calzada.
de defender un paseo para todos y no una vía donde se premie el uso del
Nuestro grupo tiene un modelo de pueblo -que seguro no coincide con el transporte a cuatro ruedas.
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Cursa de primavera

Cursa de l’1 de maig
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1 de maig de 2008. Aquest dia entra ja a formar
part de l’historia esportiva del nostre poble.
Després de 4 anys de compartir la nostra afició
per córrer amb totes aquelles persones que han
volgut compartir el seu temps amb nosaltres,
els i les ATLETES d’ALTAFULLA tenim la suficient
capacitat organitzativa per a fer realitat un dels
nostres somnis, la cursa de primavera de l’1 de
maig d’Altafulla. Com sempre, hem pensat amb
tothom. Les curses començaran a les 10:30 h.
cursa mini 200m. cursa infantil 1.000m.
amb els nascuts després de l’any 2002 i s’aniran
cursa open 5.000m.
succeint per acabar amb la cursa Open de
inscripcions: Ajuntament d’Altafulla i cursaaltafulla@hotmail.com
5000m.

1er de maig

Altafulla
Sortida: Plaça del Pou 10:30 h.

organitza: Atletes d’Altafulla i Ajuntament d’Altafulla

disseny: www.hoipoi.net

La nostra voluntat sempre ha estat que el nom d’Altafulla es relacionés amb l’atletisme i aconseguir
que sigui un dels seus esports més representatius. Per tant aquest dia de festa omplirem els carrers
del centre del poble, des de la Plaça del Pou, passant per Martí Royo, continuant pel Passeig
Marqués de Tamarit, la plaça de la Portalada, Safranars, Cantó de la Vila, C. De Dalt, Martí
d’Ardenya i tornada a la Plaça del Pou. Tot de gent disposada a gaudir de l’esport.
El nostre somni es completarà si la gent ens recolza, ja sigui participant, fent de voluntari en
l’organització o simplement venint a animar a aquells i aquelles que s’esforcen. Serà una cursa per
als petits i per als grans, per als lents i per als ràpids, per a les mares i per als pares, per als avis i
les àvies, pels que miren i pels que corren, pels que aplaudeixen i pels que ajuden, per als nens i
per a les nenes, pels que poden i pels que no poden... UNA CURSA OBERTA����������
����������������
A TOTHOM.
Article cortesia dels Atletes d’Altafulla

Club Marítim
d’Altafulla

El Govern Gené comença retallant festes

Després de mesos d’acusar-nos que ens inventàvem el dèficit i que retallàvem les tradicions, ara el primer expedient del govern Fonxo-Gené ha estat per
retallar partides del pressupost 2008 per així compensar una part del dèficit de tresoreria. Dels 95 mil euros que s’han vist obligats a retallar cal destacar
que quasi la meitat (40 mil €) és del capítol de les festes populars. També s’ha reduït de les subvencions a entitats esportives, associacions de veïns i s’ha
eliminat la partida de Roviano. Segurament hi havia altres partides i formules per compensar el dèficit però, si nosaltres haguéssim fet aquests retalls, els que
ens han tret del govern ens haguessin dit de tot. La nostra responsabilitat s’ha expressat en l’abstenció. No estem d’acord com ho fan però som conscients
que la situació econòmica heretada d’anys enrere és critica

....i pujant les tarifes de l’aigua

Quan fa uns anys el govern AUPA-PSC va privatitzar la meitat del servei d’aigües
amb l’oposició d’ABG es va aprovar que durant dos anys les tarifes quedaven
congelades i que l’ajuntament havia d’assumir les pèrdues ocasionades. Ara
toca l’actualització, invertir per millorar la xarxa i no podem utilitzar els 3 milions
d’euros que ens va donar el soci privat (gastats en altres coses, especialment pel
poliesportiu). S’ha hagut de buscar un acord de consens per aplicar noves tarifes
que pagui més qui més aigua consumeix, que afavoreixi els que viuen tot l’any,
es busquin formules per compensar situacions familiars i la necessitat d’aplicar
un nou cànon. A canvi s’ha eliminat el mínim i només es pagarà per l’aigua
consumida.

Descobrim les plantes
medicinals d’Altafulla
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però cal seguir conscienciant per l’estalvi d’aigua

Quan érem al govern vàrem aprovar impulsar la campanya d’estalvi d’aigua
“Gota a gota s’esgota” que aquests dies ha repartit kits d’estalvi d’aigua entre la
població. Ara caldria aprovar noves ordenances per regular els usos de piscines,
rentat de vehicles i l’aprofitament d’aigües pluvials. Estem en situació de sequera i
el govern ha de ser el primer interessat en impulsar totes les mesures necessàries.
Com a previsió nosaltres vam fer que per primera vegada no es buidés la piscina
municipal.

Aprofitant el canvi de govern, l’Hotel Gran Claustre reparteix en els
vehicles que estacionen davant el seu establiment uns pamflets que asseguren
es tracta d’un espai reservat exclusivament per l’Hotel. El propi alcalde Gené
va reconèixer que és un espai públic i que no hi ha una reserva permanent
d’espai.

L’alcalde Gené no va aclarir

el perquè s’ha creat una nova figura
d’”adjunt a la policia” delegant funcions que fins ara havien assumit plenament
tots els alcaldes i que ara seran compartides amb el regidor Josep Maria Pérez.

La nova presidenta del consell sectorial de sostenibilitat
i participació, Conxita Navarro, no tenia cap constància de la posada en

marxa del consell de participació, l’elecció de càrrecs i la proposta de reglament
que es van aprovar el 5 d’abril i que es va comunicar per registre d’entrada
nº01766 de data 7 d’abril.
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Altres breus del ple municipal

E

18 De Maig a les 10 h.
A L’era del Castell

Recorregut a peu d’aproximadament 2 h.
nivell baix (per a totes les edats)

Recordamos que ABG consiguió TRES concejales en las pasadas elecciones y que un
tránsfuga tiene una de nuestras (vuestras) actas. ¡TRÁNSFUGA DEVUELVENOSLA!

