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Si vols rebre el full a casa envia’ns un e-mail a correu@abg.cat

Centre d’entitats al Comunidó
El Fons Estatal d’Inversió Local, el
“regal” de Zapatero als Ajuntaments
per paliar la crisi i crear llocs de
treball, suposa per Altafulla un import
de 781.403€ per aquest 2009.

En segon lloc, no hi ha un pressupost
detallat fet. Hi ha una quantitat destinada,
al voltant dels 90 milions de les antigues
pessetes per entendre’s, que sense l’IVA
no arriba a 80 milions... Algú pot imaginarse amb aquest diners enderrocar, fer
projectes i construir de nou un edifici que
tindrà 475 m2 en dues plantes?. És que
hem oblidat el cost del poliesportiu, de la
llar d’infants Hort d’en Pau, de La Violeta,
de l’ajuntament nou (que encara estem
pagant), del Centre de Salut o Marques
de Tamarit 1ª fase, totes fetes amb unes
desviacions elevadíssimes sobre uns
pressupostos ja per se elevats?

Les propostes que presenta l’equip
de govern de l’Ajuntament d’Altafulla
per a ser finançades no han estat
ni informades, ni discutides ni,
òbviament,
consensuades
amb
l’oposició. Es van presentar com un
fet a la comissió d’urbanisme dos dies
abans del ple i res més. Difícilment
es pot col·laborar, opinar, aportar
alguna cosa amb aquesta persistent
manca d’informació i participació que
practica el govern actual.

I per últim, en el moment actual, és aquesta
la inversió que necessita Altafulla? Perquè
no s’utilitza com hotel d’entitats la planta
baixa de l’edifici de lloguer per a joves?
la qual cosa assoleix, per altra banda, un
objectiu imprescindible: que el barri marítim
tingui algun equipament municipal.

Han decidit presentar dos projectes:
la construcció d’un col·lector d’aigües
pluvials als carrers Senna i Via
Herculea, amb un pressupost de
199.916,42€ (IVA Inclòs) i un centre
d’entitats que substituirà a l’existent al
parc del Comunidó i es construirà en
el mateix lloc, amb un pressupost de
581,486,58, també amb l’IVA inclòs.
Sobre el primer projecte, ens
congratulem. ABG sempre ha prioritzat
obres i projectes que milloren realment
les condicions de vida dels vilatans
i vilatanes i el tema dels aiguats ha
estat en el centre de les nostres preocupacions sempre
i així ho vam demostrar en el poc temps que vam
estar al govern. Si a més, com és obligatori, crea llocs
de treball (que s’haurà de vigilar), donem la nostra
aprovació.
Sobre el centre d’entitats, la situació és molt més
complexa i tenim tots els dubtes. No perquè no calgui
un centre d’entitats, que cal. No perquè el lloc no sigui
bo, que ho és. Però, com de costum per la manera

que es fa i, per altra banda, per qüestions clarament
econòmiques. Ens expliquem.
No s’ha demanant l’opinió als potencials usuaris del
centre, és a dir a les entitats, (el mateix dia del ple
que aprovava els projectes es va parlar amb una de
les dues entitats que estan actualment fent servir de
manera habitual l’actual centre del Comunidó). Es
segueix també aquí la política municipal de “todo
por el pueblo pero sin el pueblo” tan estimada per
algun dels regidors implicats.

Amb 80 milions de pessetes es pot
arreglar molts carrers, treure línies
elèctriques, ampliar voreres, millorar el
paviment de la vila closa, equipar millor
zones verdes i edificis municipals, etc. etc.
petits projectes que afecten a tothom, que
milloren la imatge d’Altafulla cara a la
desestacionalització del turisme i l’orgull
del poble.
No hi estem d’acord, no creiem que sigui el projecte
idoni tal i com s’ha fet i ens hem abstingut al ple en
aquest cas, tot i que hem donat el suport final ja que
creiem que no es pot renunciar a aquests diners. I
vigilarem la creació real de llocs de feina que haurien
de portar aquests dos projectes.
Marisa Méndez-Vigo

Adjudicats 35 habitatges de
compra a Hort de Pau i Vinyet

Contra el transfuguisme ABG reafirma el seu codi ètic
Tal com consta en el document referenciat, els dos regidors d’ABG Francesc Farré i Marisa MendezVigo, han signat el seu compromís de renunciar als seus càrrecs si així ho decideix expressament
l’assemblea d’Alternativa Baix Gaià d’Altafulla. Un compromís signat per tots els membres d’ABG
en aplicació del codi ètic de la darrera campanya per a tots els integrants de la llista. La signatura
d’aquell compromís de fa dos anys vol servir d’exemple per refermar la conducta moral dels que
van donar la seva paraula de regeneració de la vida pública i denunciar els que només s’han mogut per un interès personal d’accedir a un càrrec sense importar-li a qui representen.

La major part de sol·licitants admesos en el procés
d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial de
compra al sector Hort de Pau han pogut accedir a un
habitatge de dues o tres habitacions. Dels 39 sol·licitants
només 3 s’han quedat en llista d’espera després que
s’hagi produït una renuncia i 35 famílies hagin accedit
a un habitatge, 17 en habitatges de 3 habitacions i 18
de 2 habitacions. Tots amb traster i plaça de pàrking.
La superfície útil oscil·la entre 56 m2 i 77 m2. Estan ven
situats amb bona lluminositat, xarxa separativa d’aigües,
plaques solars per produir aigua calenta i acabats de
qualitat que s’han de revisar abans d’entrar a viure. L’obra
s’ha basat en un projecte de l’arquitecte Manuel Godoy i
ha comptat amb un pressupost de 2 milions i mig d’euros.
Els preus es situen entre els 99.352€ i els 126.892€ en
funció de la superfície i habitacions. Un habitatge ha
quedat pendent d’adjudicar per estar reservat per a
persones que acreditin mobilitat reduïda. Els pisos han
estat construïts per l’Institut Català del Sòl i administrats
per Adigsa de la Generalitat. Ara els adjudicataris
hauran de negociar el finançament que implica pagar el
20 per cent del preu i signar una hipoteca amb condicions
avantatjoses per la resta del preu. En cas de renunciar o
no poder pagar els habitatges, aquests tornen a Adigsa
que pagaria al comprador la despesa realitzada.

Los últimos martes de mes los concejales de ABG atienden a la ciudadanía en la Biblioteca Municipal de 8 a 9 de la tarde. Próximo día 27 de enero
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ABG a favor de la pau i la legalitat democràtica
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Alternativa Baix Gaià va homenatjar el dissabte 17 de gener a les persones que fa 70 anys varen donar la seva vida en
defensa de la legalitat democràtica. En l’acte convocat per l’alcaldia d’Altafulla en el cementiri municipal per commemorar l’entrada de les tropes franquistes, els representants d’ABG van lliurar una ofrena floral amb la bandera republicana
i un lema en record dels que durant tant d’anys han estat oblidats i que van defensar un règim democràtic. Els morts
a Altafulla: tres desapareguts, un mobilitzat a la ‘lleva del biberó’ (oblidat a l’homenatge) i quatre represaliats per les
tropes franquistes, un d’ells Pau Ramon, afiliat al sindicat agrari i assassinat a sang freda el 17 de gener de 1939 per
negar-se a lliurar les claus del sindicat. Respectem tots els morts però creiem que uns han gaudit de tots els honors en 40
anys com el Marquès de Tamarit que ni va morir ni està enterrat a Altafulla i en canvi tota la resta han estat oblidats.
Dins del compromís per la defensa de les llibertats i contra les guerres, ABG també convoca a la ciutadania a la concentració davant l’ajuntament d’Altafulla a favor de la pau, convocada per la Plataforma Aturem la Guerra que cada dissabte,
a la una de la tarda, fa 3 minuts de silenci contra el genocidi a Gaza.

Crear empleo
El plan Zapatero tiene como objetivo

Se ha de crear ocupación y ayudar a los
pequeños empresarios de Altafulla
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El gobierno de
Altafulla apuesta por
un hotel de entidades
en el Comunidó y la
construcción de un
colector de aguas
pluviales por un importe
de 781.403€

Altafulla al igual que todos los municipios
de España ha tenido la oportunidad de
realizar los proyectos que durante años
se aplazaban por falta de presupuesto. El
llamado plan Zapatero ofrecía una fuerte
inversión a cambio de que se ejecutasen
durante el 2009, no exceder de la cantidad
concedida, 177 euros por habitante, y que
cumpliese el objetivo de generar empleo.
Algunos municipios han optado por proyectos
de lo más extraños que no representan mejorar las
infraestructuras y los servicios de la población. La gran
mayoría empezando por Barcelona, Tarragona y
centenares de municipios han priorizado invertir los fondos
recibidos en planes de reforma urbana -las pequeñas
obras que nunca encuentran hueco en los presupuestos
municipales- como son arreglar las aceras, asfaltar calles,
mejorar la iluminación, los parques municipales y adecuar
los pueblos a la movilidad para niños ancianos y personas
con movilidad reducida. Otras poblaciones han optado
por hacer una obra emblemática que dé identidad a la
población como puede ser hacer un paseo en la calle
principal de la población para ayudar al comercio y a la
relación entre vecinos.
El Equipo de gobierno de Altafulla ha optado por una
solución mixta, por un lado recoge la necesidad de reducir
los peligros de inundación en el barrio marítimo con la
construcción de dos nuevos colectores -recordemos que
estos mismos concejales votaron en contra de una solución
más consistente cuando ABG lideraba el gobierno- y la
construcción en el Comunidó de un Centro de entidades
que aunque necesario no es una de las prioridades de
la población. No nos oponemos pero sobretodo, no nos
olvidemos del objetivo de esta inversión CREAR EMPLEO.

ABG hubiese invertido
en reforma urbana para arreglar
los desastres urbanísticos de estos años pero
dará apoyo a todo lo que signifique
una mejora para Altafulla y cree ocupación

