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El ‘chiqui-chiqui’

de Altafulla

Los focos de Eurovisión ya se han
apagado pero en nuestras retinas
aún queda el recuerdo del ritmo del
‘chiqui-chiqui’. Es el triunfo de lo
‘freaky’, esperemos que momentáneo,
como respuesta del espectador a la
falta de calidad. En el ayuntamiento
de Altafulla parece que se impone
lo freaky y no tanto por el parecido
de alguno/a de nuestros concejales
con ‘el robocop’, ‘el cruzaito’ y ‘el
Michael Jackson’ sino por sus cambios
de opinión al ritmo del ‘chiqui-chiqui’.

Durante la campaña electoral
algunos/a de los que ahora otorgan
pusieron el grito en el cielo por una
revisión que en aquel momento
consideraron exagerado y apostaron
incluso por la reducción. La revisión
catastral –vistos los desajustes- se
hizo mal y el equipo del gobierno
en tiempos de AUPA-PSC tenía
que haber destinado una pequeña
parte de los grandes recursos de
que dispusieron para fiscalizar y
auditar los errores antes de que se
convirtieran en irreversibles. No se
El uno. El campo de fútbol de hierba
hizo pero no por eso se ha de dejar
artificial, cuando dijimos desde ABG
de hacer.
que ahora no tocaba –por el vacío
Por
contra,
su
política
de
en las arcas municipales- ‘el cruzaito’
redistribución de los beneficios del
armó la marimorena y no paró de
‘boom urbanístico’ y de la venta
intrigar hasta conseguir la moción de
de la mitad del agua municipal
censura. Hoy el alcalde del gobierno
fueron destinados al clientelismo
del tránsfuga ya ha manifestado que
–subvencionaron sin objetivos ni
SALARIS REGIDORS (27-7-07)
no habrá campo de hierba artificial
contrapartidas para la población- y,
any
mes
hores
€/hora
hasta el 2015.
especialmente, a construir un bonito
polideportivo
pero
concebido
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El dos. El incremento de salarios, el
con la mentalidad de los años 80
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alcalde y los concejales del gobierno
del siglo pasado, sin el atractivo
censurado -a propuesta de ‘el cruzaito’
que los actuales gimnasios tienen
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cuando aún no se había auto excluidopara asociarse: piscina cubierta,
FONXO
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establecieron un criterio salarial en
jacuzzis, saunas, zonas de relax y
función de la dedicación por horas
máquinas de mantenimiento. En su
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que dedicaban al consistorio. Para la
día ya lo denunció ABG (ver fulls
JOAN SPUCH
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oposición de aquel momento era un
27 y 28 en www.abg.cat) pero se
* Sense contar el telèfon
escándalo y alguno de ellos llegó a
hicieron los sordos y siguieron en
decir que si él estuviera gobernando
su tozudería, hoy nos encontramos
*(Actualització 2008 per increment IPC: 14,29€/hora)
no cobraría ni un euro. Ahora no
con un agujero negro económico
sólo se mantiene en montante total
y lo que es peor con pocas
sino que se efectúa un incremento si
posibilidades de autofinanciación
NOU GOVERN 30-5-08
contabilizamos la dedicación.
- la única salida para hacerlo
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rentable es paradójicamente invertir
El tres. Sabemos que ‘break dance del
más y terminar haciendo lo que en
RESTA GOVERN
8.002,56
666,88
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16,67
IBI’ es un ritmo difícil de seguir pero
su día no se quiso- priorizaron los
no tanto como para que el ‘cruzaito’
deportes de equipo en lugar de lo
ANTERIOR GOVERN 2003-2007
le dijera al sr. alcalde: “Josep Mª
que apuntaban las tendencias del
te estás haciendo la picha un lío”.
‘self service’ deportivo e individual
MANEL RAMON
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Independientemente de que gobierne
que desde hace más de 10 años se
RESTA GOVERN
6.756
563 10
14,07
con un tránsfuga y mientras su partido
imponen.
(el PSC) no tome alguna decisión
Se evalúa que tal y como está
acorde al Pacto anti transfuguismo
configurado el polideportivo su
JM GENÉ cobra el mateix import que F. FARRÉ però amb un 33% menys de dedicació.
que el PSC y el PP firmaron. El Sr.
déficit anual para mantenimiento será
Alcalde merece un respeto que
FARRÉ sempre estava a les 10h a alcaldia i mai marxava abans de les 15h i a de 100.000 euros (casi 17 millones
por muy cruzaito que se esté todos
de pesetas) que terminaremos
les tardes estava un mínim de 2 a 3 hores de mitjana
debemos respetar.
pagando ente todos y que la subida
GENÉ mai està abans de les 12h a les 15h ja fa estona que ha marxat i poques vegades està per les tardes
del IBI –imprescindible para sanear
El cuatro. ¿Y del IBI qué? Todos
la hacienda municipal- no podrá
sabemos que los impuestos son
asumir por sí sola la situación y se
imprescindibles para el funcionamiento de un país y que bien aplicados sirven deberá hacer una política de recortes en las partidas menos productivas.
para reajustar el desequilibrio social del mercado, pagando más aquel que más Una vez más se demuestra que no íbamos tan errados cuando hablábamos de
tiene. Altafulla ha vivido de espaldas a la revisión durante 18 años. Claro subir contención objetivos y planificación. Ahora al gobierno del tránsfuga le toca bailar
impuestos es impopular.
el’chiqui-chiqui’ de Altafulla y a la ciudadanía esperar tres años. ¡Perrea, perrea!

Qui són els demagogs i manipuladors?
L’actual equip de govern es va oposar als mateixos salaris que ara ells
s’han aprovat.
Acta ple 27-7-07

Josep Maria Gené: “votaré en contra. És un

tema que es fa bastant demagògia i que estèticament no és bonic”

Eva Martínez: “votaré no. Pot ser és massa

aviat per a poder pensar en aquests sous”

Regidor Partit Popular (Antonio del Castillo):
“Estic al·lucinat. La gent del poble ens vota per a
que es faci una bona gestió i no per a pujar els
sous”

JM Pérez. “Estic en contra de retribuir la dedicació dels càrrecs de regidors. El meu grup es va

presentar de forma voluntària i no ha de rebre
cap tipus de retribució”.
En el ple del 30-5-08
J.M.Pérez. “Estic en contra de cobrar. Només ho
faig per solidaritat amb els demés” (L’any 2007
ha cobrat 2.440 €) (Ara 8.002,56€ anuals)

Els darrers dijous del mes els regidors d’ABG atenen a la ciutadania a la Biblioteca. Proper dia 26 de juny
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Èxit de la xerrada sobre fibromialgia i fatiga crònica. L’acte

Segona trobada del
cercle de ciència. El passat

dissabte 31 de maig, impulsada pel Link, vàrem
celebrar la segona trobada del cercle de ciència
d’Altafulla al local que ens van cedir, molt amablement,
els castellers. En Josep Flores, cap de laboratori
d’Aigües de Barcelona els darrers anys, exposà el
projecte SOTSAQUA, un ambiciós intent d’arribar al auto
abastiment d’aigua de cicle urbà.
El cercle vol ser un fòrum, en el que tothom hi es
convidat, destinat a promoure la ciència. Els temes
poden anar des d’algoritmes genètics, com la primera
trobada, fins a construcció de vaixells esportius, que
serà la propera. L’objectiu és fomentar el coneixement
en els temes que el propi cercle proposa, o que algú dels
participants coneix.

La penya ciclista d’Altafulla
visita l’Alt Empordà. Un any més i ja
són 24 la Penya va fer la seva excursió anual, aquest
any el lloc escollit era l’Alt Empordà. Una visita passada
per aigua ja que els ciclistes no van poder sortir però la
visita a Sant Pere de Rodes i l’ambient de germanor van
ser suficient per passar una jornada pel record.

organitzat per l’Ateneu de Dones d’Altafulla amb
la col·laboració de la Xarxa Tecla va aplegar més
de trenta persones. Coincidint amb l’aprovació
del Parlament de Catalunya d’una resolució que
reconeix amb drets aquesta malaltia que durant
anys ha estat invisible. Isabel Navarro i Judit
Ricart, infermeres del CAP de Torredembarra, va
explicar d’una forma molt didàctica el que suposa
aquesta infermetat i els símptomes que pateixen
molts milers de persones -majoritàriament dones- a
Catalunya.
yuyuyuyuyuyuyuyuyuyu

La Policia local fa un curset sobre defensa personal. Una vintena de
dones d’Altafulla van seguir el curs de defensa personal que la Policia local d’Altafulla va organitzar.
El curs pretenia explicar les petites solucions que
en un moment de perill es poden fer servir i les
passes a donar en casos d’agressió, que confiem no
s’hagin de necessitar. Aquestes activitats i d’altres
programades demostren que la nostra policia cada
cop està més lligada a la ciutadania d’Altafulla

El dia 13 obre el xiringuito.

la

Normes particulars del procés d’adjudicació de 24 habitatges promoguts
per l’INCASOL en règim de lloguer per
a gent gran “HORT D’EN PAU I”.
per més informació www.abg.cat
Normes particulars del procés d’adjudicació de 36 habitatges amb promoció oficial en règim de compra venda
promoguts per l’ INCASOL “HORT D’EN
PAU 2ONA FASE”
per més informació www.abg.cat

L’antiga ‘Espuela’ ha
canviat de mans -ara
ho portarà l’Eva Bonetperò no de marxa i el
cap de setmana del 1314-15 -si les pluges no
ho impedeixen- el nou
xiringuito que es dirà
LaSaL restarà obert
per ajudar a passar un
estiu d’allò més bo.

altafulla
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Altafullales coses nostres
Pla de millora urbana de la Plaça Nova.

Como conseqúencia de la construcció a l’antiga Pension Laura,
es fa un pla de millora per aquest solar. Venia del periode
anterior previ a la “crisi”. Es canvia la col·locació de l’edifici i
zona verda dins del terreny .
Estarà en exposició pública a partir d’ara.

Agenda

‘Palafitos’ a la Via Augusta, que ja es va

presentar tres vegades fins i tot va provocar una intervenció al
ple on un API del poble va dir que el fastiguejaven perquè era
d’Altafulla de tota la vida...
Diu que necessita més alçada de la legal perque s’ha d’aixecar
per no inundar-se quan plou....necessita 40 cms. més.
Legalment no es pot fer res, i l’única solució seria modificar
el POUM de les claus urbanístiques 3/5 i 3/6, on pot haver
aquest problema. Es va decidir presentar aquesta modificació
del POUM al Ple. Nosaltres NO pensem que la solució sigui
“construir palafitos” sinó fer una xarxa de pluvials .

JULIOL 2008

ACTIVITATS

Lloc

Juliol de 20,00 a 23,00 h.

TORNEIG de Futbol Sala

A determinar

Juliol

12 HORES de Futbol Sala

A determinar

Dies 11,12 i13

V MOSTRA ALTAFULLA MODA

Era del Senyor

Dia 12, a partir 18,00 h

VI FESTIVAL SOLIDARIA AMB ELS POBLES
INDIGENES –ALI SUPAY-

Platja d’Altafulla

Dissabte, 12 a les 18,30 h

Gran Diada Castellera amb les actuacions
dels Castellers de Vilafranca, Xiquets de
Tarragona i Castellers d’Altafulla

Plaça del Pou

Dissabte, 12 a les 23,00 h

BALL POPULAR amb l’Orquestra GALAS,
Plaça Martí Royo
organitzat pels bars de la Plaça Martí Royo

Diumenge, 13 de 11,00 a 14,00 h

MULLA’T PER L’ESCLEROSI amb jocs
d’aigua

Piscina Municipal

Dimecres, 16 a partir de les 19,00h.

FESTA DE LA VERGE DEL CARME, processó
marítima, missa marinera i actes diversos.

Club Marítim

Dissabte, 19 a les 21,30 h

CONCERT SERGE MÜHLE

Plaça de l’Església

Dissabte, 19 a les 23,00 h

CORREFOC, amb els Diables d’Altafulla

Barri Marítim

Diumenge, 20 a les 22,00 h

CINEMA A LA FRESCA

Plaça Martí Royo

Dissabte, 26 a les 22,00 h

FESTIVAL DE VEUS: THE SCHOLARS
BAROQUE ENSEMBLE: “Dido&Aeneas” de
H.Purcell

Plaça de l’Església

façana; la volen fer blava i no esta permés per ordenança. Ens
acusen de jacobins i de Khmer per que si hi ha una normativa
s’ha de complir i si no que es canvii.

Dissabte, 26 a les 23,00 h

BALL POPULAR

Plaça Consolat de Mar

Marques de Tamarit 2ª fase. S’acabará la

Xalet al Cami de la Nou. Terreny que hi

ha davant de l’entrada al parc del Comunidó. Un conegut i
poderós propietari que demana una modificació del POUM
per alinear el xalet amb l’alineació actual (deixant un carrer
de 6 metres i molt més terreny per la propietat, la qual cosa
incrementa l’edificabilitat...) i no la que diu el POUM (carrer de
8 metres).

Casa del carrer de Baix. Sobre color de

rotonda pero la sortida de Caprabo esta totalment a l’aire.
Que s’ha de pensar, que és poc segura, que la rotonda és molt
cara...
L’Eroski, que no ha demanat llicencia per pintar ni ha comunicat canvi de propietat ni res.

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

