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Muerto el perro...
Se acabo LA RABIA
Como ciudadanos nos alegramos de que la tranquilidad haya regresado a
Altafulla. Durante 9 meses Radio Bemba (macuto para los mayores) tenía
más audiencia que la COPE. Todo en Altafulla eran problemas, todo se
hacía mal. Por fin, la calma ha vuelto.
¿Tan malos éramos los de ABG? ¿Tan buenos son los actuales miembros del
gobierno? Posiblemente, ni una cosa ni la otra. Ahora las gentes de Altafulla
podrán -sin ser expertos en
comunicación o en táctica políticaentender lo que pasaba. Durante
años nos habían explicado que
los grandes cambios necesitan de
grandes o pequeñas revoluciones
para imponerse sobre las viejas
ideas o sistemas. Sin querer
exagerar en las comparaciones,
Altafulla había y estaba dirigida
por los de siempre que con
diferentes colores – más azul que
rojo o verde- se presentan a las
urnas.

constante. Decían que dejábamos a los niños sin globos y sin caramelos, nos
queríamos cargar las fiestas tradicionales, los concejales se subían el sueldo
para vivir del cuento, decíamos mentiras sobre las finanzas municipales,
vendíamos películas de Walt Disney al asegurar que ante la difícil situación
económica había que disminuir partidas no imprescindibles. Nuestras
propuestas eran faraónicas, como intentar solucionar el problema de las
inundaciones del barrio marítimo
que ahora con las deseadas lluvias
hemos comprobado su urgencia.
Proyecto que hubiese sido
avalado por la administración,
por lo novedoso, y que se ha
demostrado
imprescindible
a medio plazo, junto con la
creación de depósitos pluviales
para la posterior recuperación
del agua que cae en la costa y
va directamente al mar. Proyectos
imprescindibles en la línea de una
Nueva Cultura del Agua.
El césped artificial del campo de
Hace 5 años surgió algo nuevo, que
fútbol pasó a ser una prioridad
hablaba de otra forma de hacer
presupuestaria. Radio Macuto
política, que no representaba
emitía las 24h en panaderías,
a los intereses económicos, ni a
librerías, peluquerías, bares,
los pequeños privilegios de los
internet... Ahora todo se ha
amigos y que conectaba con
calmado: No habrá campo de
facilidad con la mayoría de la
hierba artificial en unos años población altafullenca que en más
2015 según declaraciones del
del 70% ha llegado en las últimas
actual alcalde del gobierno del
décadas de distintos lugares, a la
tránsfuga-, el agua vuelve a
Regresa la deseada lluvia y vuelven las inundaciones. Esta imagen captada el diez de mayo es
vez que tendía complicidades con
encharcarse
en el barrio marítimo
suficientemente elocuente de que el problema del barrio marítimo no es cuestión baladí. La construcción de depósitos de
sectores de Altafulla de toda la
y
se
ha
recortado
presupuesto en
laminación que sirvan para contener la suma del agua y el Levante han de servir también para recuperar el agua que cae
vida. Parecía que una bocanada
fiestas,
cultura,
turismo...
y Radio
junto a la costa y va directamente al mar
de aire fresco se respiraba en
Bemba ya no emite. ¡Nadie dice ni
el pueblo del marquesado de la
mú! ¿Qué ha cambiado?: La forma
Costa Dorada.
de hacer política de oposición. Como hemos venido repitiendo será dura
Las elecciones nos dieron ganadores con 3 regidores aunque se produjo en los contenidos pero suave en las formas, no arrojaremos basura a los
una gran fragmentación del consistorio con 8 grupos de los que 6 eran demás y eso que podríamos hacerlo; de sobra lo saben los que integran
unipersonales. La precariedad del gobierno con 4 grupos, la ingenuidad, ahora el nuevo gobierno.
la inexperiencia, algunos errores y las malas artes hicieron el resto.
Trabajaremos desde el optimismo que da el saber que lo nuevo siempre
Desde el primer momento –a pocos días de acceder al gobierno ya se termina imponiéndose a lo viejo y que el tiempo coloca las cosas en su
convocó una concentración de protesta por un mal entendido- el acoso fue sitio.

El Parlament aprova una resolució per a l´atenció de la fibromiàlgia i la síndrome
de la fatiga crònica arran de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la malaltia
La Fibromiàlgia (FM) i la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) són malalties que afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les persones
que les pateixen, i que tenen un gran impacte social i econòmic. Per bé que ambdues malalties estan
reconegudes per l’OMS i que la seva prevalença és
prou elevada, encara hi ha molt desconeixement
envers les mateixes i, en ocasions, s’han diagnosticat erròniament i, per tant, han estat tractades de
manera inadequada, amb el consegüent greuge
afegit per a les persones malaltes, com també per
al conjunt de la societat.
El sistema públic de salut ha de proporcionar un

bon diagnòstic diferencial i un bon tractament, en
el camí de racionalitzar i millorar l’assistència de
les persones afectades.
La prevalença i l’impacte (personal, familiar, laboral, social...) de la FM i la SFC, com també la
complexitat que presenten i la inexistència de
tractaments resolutius, fan necessària una resposta
proporcionada a l’abast real de les problemàtiques
que aquestes malalties comporten.
Hi ha casos amb una afectació molt severa per les
malalties, amb greus repercussions sobre les capacitats físiques i cognitives, podent resultar molt

invalidants i limitant greument la vida quotidiana
de les persones afectades; casos en els quals pot
resultar impossible desenvolupar una ocupació laboral amb la mínima dedicació, atenció i eficàcia.
Aquestes persones, si no tenen el reconeixement
necessari de la seva incapacitat laboral, queden en
risc de patir una total exclusió social.
Per aquests motius, considerem que des del sistema públic de salut s’ha d’esmerçar l’assistència
primària i especialitzada necessària, possibilitant
així un acurat diagnòstic, base imprescindible per a
un posterior tractament que garanteixi la màxima
efectivitat. També considerem del tot necessàries

la realització de programes de formació que difonguin el coneixement, la promoció de la recerca
sobre aquestes patologies, l’accessibilitat garantida
a les noves unitats especialitzades, i l’adopció de
les mesures que permetin que a les persones malaltes de FM i/o SFC se’ls reconegui la incapacitat
laboral quan, per la severitat de les seves malalties,
així ho aconsellin les valoracions corresponents. I
considerem, també, que l’atenció primària i especialitzada, àgil i proporcionada que proposem, s’esdevé la millor eina per a l’assoliment de la màxima
eficàcia, no només des de la perspectiva sanitària i
social, sinó també des d’una perspectiva econòmica
i de racionalització dels recursos existents.

Els darrers dijous del mes els regidors d’ABG atenen
a la ciutadania a la Biblioteca. Proper dia 29 de maig
No han passat ni
tres setmanes des
del canvi de govern
que vestigis antics
han anat a terra.
No teníem cap altre
colombari al poble
ni en el museu i no
sabem si la seva
caiguda ha estat per
una bretolada d’una
nit de copes o més
planificada.

Camp de gespa,
fins al 2015
Així ho ha dit el nou alcalde després que el ple aprovés com actuació
prioritaria del Pla d’Actuació Municipal (PAM) l’arranjament del camp
de futbol amb una inversió de 135 mil euros finançat en un 80% per la
Diputació. L’arranjament serà per aquest any però només remodelació
del camp de terra ja que no hi ha diners per poder fer la gespa, segons
el nou govern, fins d’aquí a 5 o 7 anys. Cal recordar que el govern
que encapçalava ABG va patir una crítica molt forta per la qüestió del
camp de gespa que va provocar que el seu defensor sortís del govern
i es dediqués a preparar la desestabilització fins arribar la moció de
censura. ABG va dir “camp de gespa: ara no toca”. Fins i tot aquest
regidor va provocar el malestar al Club contra nosaltres quan el que
volíem era un camp en condicions. En canvi ara aquest individu ha acceptat el camp de terra i l’ajornament de la gespa...No calen excuses
de dir que l’arranjament previst és una primera fase de la gespa amb
un dipòsit de 25 mil litres d’aigua per la gespa (o sigui sobredimensionat i en temps de sequera). Nosaltres vam haver d’esperar que aquest
regidor deixés el govern per encarregar pressupostos d’arranjament
del camp de terra. Si ell ho hagués fet des d’un primer moment, l’equip
de futbol d’Altafulla no hagués hagut d’anar a jugar a la Riera i hagués
tingut un camp de terra digne. Nosaltres vam encarregar tres projectes amb la meitat del cost actual i amb un sistema de rec adequat pel
camp de terra. La millor oferta econòmica corresponia a una empresa
del poble i no impedia que en uns anys es poses la gespa. Ara fins i
tot és diu que la direcció de l’arranjament serà d’una empresa (que no
és d’Altafulla) que posteriorment posarà la gespa. Imaginem que s’ha
degut equivocar ja que tot ha de ser mitjançant concurs públic i amb
més d’un pressupost com defensava el llavors regidor del Partit Popular
després d’una forta discussió amb el mencionat regidor pro-gespa, o
tot això ara ja no és així? Ja veiem que les coses canvien en funció de
qui està al govern. La nostra feina es seguir amb la informació, transparència i recordar les coses a aquells que tenen poca memòria.
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Ara és el moment d’organitzar-se des d’ABG per Altafulla

La resposta d’ABG a la moció de censura és la de fer-se més forts en les idees,
l’organització i la gent. Pel suport i els ànims rebuts ara més que mai no hem de
defraudar la ciutadania d’Altafulla i comptar amb tothom per treballar pel 2011
sense deixar de banda el control al govern del trànsfuga. Així ha quedat de manifest en l’assemblea oberta del passat 17 de maig feta en el Museu d’Altafulla. Una
organització més forta i més participativa, noves idees per arribar a tot arreu i per
aconseguir que tothom pugui treballar amb comoditat amb les seves propostes i
opinions. Estendre la nostra presencia en tots els àmbits i escoltar la gent per preparar un nou programa de govern que permeti superar les fortes traves trobades
en quasi 10 mesos de responsabilitat municipal.

Ja estem linkats!
El diumenge 18 el
link va començar
a caminar. 30 persones iniciaren una
excursió per Sant
Antoni observant
les plantes medicinals amb Dani com
mestre de cerimònies. El Link és una
entitat que neix
amb voluntat transversal per fer allò
que els altres no
fan i per ajudar a
tots/es aquelles iniciatives que des de
els valors universals
dels drets humans combinin l’esport, la cultura, l‘oci i el mestissatge amb una educació en valors. Ara, de cara a l’estiu, ja són moltes les idees per endegar i restem
a l’espera de que les persones que ja s’ens han adreçat comencin a treballar.

Linkes? link.altafulla@gmail.com

Els diables volen marxar de l’Infern....

L’espai habilitat en l’anterior local del Patronat de Turisme més enllà del karting, no és del gust del Grup de Diables d’Altafulla que el considera petit i sense
les condicions d’higiene i sofre suficient. Ara demanen a l’ajuntament un lloc al setè cel al costat del Comunidó. Lucifer vol un infern més compartit movent de
lloc altres entitats. Els afortunats són el Cercle Artístic d’Altafulla que haurien d’anar més cap al parc del Comunidó en tenir d’okupes a diables i diablesses.
En el cas que la petició satànica no sigui atesa, els diables adverteixen que deixaran de ser angelets i no esperaran als Versots per posar a caldo l’equip de
govern, amenaçant de treure foc pels queixals i marxar amb la cua entre cames a altres inferns però amb la pólvora carregada.

... els musics son expulsats del paradís

La més d’una vintena d’alumnes del curs de percussió que gaudien d’un espai insonoritzat per fer tot el soroll del món, ara hauran de baixar el seu nivell sonor
o fer que els veïns no escoltin passar els cotxes per Marqués de Tamarit. Menys de dos mesos han estat dins l’Escola de Música on normalment s’acostuma
a practicar amb instruments musicals. Així ho entenia el govern anterior donant més joc als espais municipals. Ara només poden practicar a la Violeta o en
altres espais que tenen veïns més a prop.

I els treballadors municipals es queden al purgatori

Amb un pam de nas s’han quedat els sindicats en tenir com a resposta a les seves peticions que res es pot negociar si suposa un increment econòmic.
L’anterior govern ja havia advertit que la situació econòmica era complicada i era difícil atendre molts dels punts plantejats pels representants dels treballadors
en la negociació del Conveni Col·lectiu. Ara el nou govern ha descobert que no era una fantasia allò de les dificultats econòmiques i ha decidit tallar pel
mig i ajornar les peticions al 2009 o 2010. Els sindicats han demanat que no se’ls converteixi en diables i siguin culpabilitzats de la crisi de l’ajuntament,
especialment els que tenen sous per sota i a l’entorn dels mil euros i que van perdent poder adquisitiu.

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

