març 2009/nº

89

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

Un repte
La recollida porta a porta

per a Altafulla
Aplaudim al govern haver iniciat un nou servei: la
recollida selectiva porta a porta a la Vila Closa i
voltants.
De què és tracta? De dilluns a dissabte es recolliran els
diferents tipus de brossa directament en el portal de
cada casa de la zona; si aquesta prova pilot funciona,
es podrà suprimir finalment la malagraïda bateria de
contenidors de la baixada de Sant Martí i recuperar
aquest carrer abans tan agradable i tranquil.
Com tots sabem hi ha un total de 5 tipus de brossa
(envasos, paper/cartró, vidre, orgànica i rebuig).
Entenem que és molt important, per moltes bones
raons, fer una bona distribució dels dies de recollida,
per tal que les brosses no s’acumulin a casa o bé
al carrer, per tal d’evitar problemes sanitaris entre
d’altres coses.
Per això, és prescriptiu que es faci una distribució
efectiva i raonable dels dies de recollida, i que en
un futur aquesta distribució sigui alterada el menys
possible.
Per a què aquesta prova pilot pugui sortir amb èxit, és
imprescindible una acurada col·laboració per part de
la ciutadania implicada, és a dir, nosaltres mateixos.

El full recomana

6 de març. Xerrada sobre l’osteoporosi a la sala de plens de l’ajuntament
d’Altafulla. Organitza Ateneu de Dones
8 de març. Dia Internacional de la
Dona Treballadora.
11 i 12 de març a Tarragona.
Jornades De l’aquí no a l’així sí. www.

Aquesta col·laboració ciutadana només
es pot assegurar mitjançant la formació
e implicació de la ciutadania per part del
Govern amb campanyes d’informació i
conscienciació adaptades a les necessitats i
peculiaritats d’Altafulla, i d’altra banda, per
la capacitat dels governants de comptar amb
vies eficients de comunicació i recepció amb
els usuaris del servei, la pròpia ciutadania.
És l’usuari qui pot patir qualsevol alteració
del servei, i és el qui ha d’avisar d’això.
Un altre punt dèbil pot ser la identificació del tipus de
brossa per part dels operaris. El dia que coincideixen
rebuig i envasos, o rebuig i orgànica, ¿com pot
diferenciar l’operari entre les diferents fraccions, si
estan dins les habituals saques negres opaques? És
possible que d’aquesta manera alguns materials
correctament seleccionats en origen tornin a ser
barrejats, i inutilitzar així el seu reciclatge.
Per a què funcioni el sistema proposat, és imprescindible
que les bosses emprades siguin dels corresponents
colors unificats de les fraccions de brossa, o, al
menys, siguin transparents, per facilitar així la seva

gencat.cat/direp
14 de març. Manifestació a
Barcelona: “Plantem cara a la crisi”
19 de març. Vaga del sector de l’ensenyament. PER LA GRATUÏTAT, L’EQUITAT
I LA QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU.
28 de març Fem dissabte! Campanya de neteja dels nostres rius del

Projecte Rius . Punt de trobada: A les
11 del matí, al punt on el Gaià es creua
amb el camí d’Altafulla i Ferran.
29 de març: Caminada Popular
des de la desembocadura del Gaià fins
el Catllar. A les 8 del matí, sortirà un
autobús des del Catllar. A les 8:30, inici
de la caminada des de la desembocadura

identificació per part dels operaris. Instem al govern
a facilitar l’accés a bosses adequades, encara que no
siguin gratuïtes.
La recollida selectiva porta a porta a la Vila Closa
i voltants és un repte per a tothom. El nostre desig i
deure de minimitzar els residus és fàcilment realitzable.
Només cal una mica d’esforç inicial perquè aquesta
prova pilot sigui un èxit.
ABG també vol col·laborar per superar aquest repte
malgrat que des del govern no s’ha informat d’aquesta
prova a l’oposició fins al mateix dia del Ple.

Arribada al Catllar a les 12:30. Tot
seguit, davant la Torre d’en Guiu, Lectura
del Manifest i acció reivindicativa. A
les 14:00, dinar a la Torre d’en Guiu.
Acte del Desè aniversari de
Salvem el Gaià!
2, 9 i 23 de març. Cinema
Solidari “Visions de l’altra riba” que

s’organitza des de la Regidoria de
Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament
de Reus a proposta del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional
i la CGT.
Es tracta de 3 pel·lícules que s’emetran
a les 20:00 hores, a la sala d’actes del
Centre de Lectura de Reus.

Un beso muy fuerte, y ¡ánimo!
El domingo de Carnaval la carroza
de la Colla de Diables de Altafulla
sufrió un accidente cuando volvía
del desfile de Torredembarra. Al
girar en la rotonda del “Puntet” la
plataforma volcó, arrastrando al
grupo que regresaba sobre ella.
Cuando el resto de la colla - que
venían en coches unos metros más
lejos - llegó a la rotonda, la imagen
que vieron les dejó profundamente
impresionados. Algún soldado y
alguna bailarina estaban de pie,
por allí, como extraviados. Otros,
peor aún, estaban tumbados o
inclinados, preguntándose qué
les había pasado. Muchas de las
compañeras y compañeros que
iban llegando, cuando bajaban
de los coches para ayudar, no
podían contener su llanto.

Al final el accidente se ha saldado
con un montón de pequeñísimas lesiones y con una persona hospitalizada.
Gabriela, la pubilla de las últimas fiestas, se llevó la peor parte. ¡Qué rabia!

Sus compañeras y compañeros
querrían, de corazón, haberse
repartido las lesiones entre
todos. Gabriela y su familia
tienen que pasar ahora por un
período difícil, pero estamos
seguros de que dentro de no
mucho ella volverá a pasear por
nuestro pueblo. Para entonces
este accidente no habrá dejado
más que un mal recuerdo.

¿Por qué paso? … pues porque
estas cosas, desgraciadamente,
pasan a veces. Creemos que
no hay que darle más vueltas.
Si pidiésemos una prudencia
infinita… no estaríamos hablando
de jóvenes, ni de fiestas, ni de
carnaval (todo lo cual no impide
sacar alguna lección para el
futuro).
Ahora lo único que importa es
que Gabriela se recupere completamente. Desde aquí, un beso muy fuerte
para ella, y ¡ánimo!

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 31 de marzo

,

Un contracte lleig per
a un poliesportiu maco
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L’equip de govern de l’ajuntament d’Altafulla, ha decidit adjudicar la
gestió del poliesportiu mitjançant un contracte per procediment negociat
sense publicitat. És una formula legal però, des d’un punt de vista
polític, lletja. L’oposició, que també ha estat convidada a participar en
el procés de selecció, no tenia el plec de condicions d’aquest concurs
fins dies després de tancar-se l’admissió d’empreses. Un equipament
amb tantes dificultats com ha estat el poliesportiu hauria de tenir la
màxima transparència i publicitat. Continuarà...

Sí, podem
24 pisos de la promoció pública
d’habitatges de lloguer per a gent gran

A Altafulla no hi hagut suficients demandants pels 24 pisos de la promoció pública d’habitatges de lloguer
per a gent gran que es van construir
a l’Hort d’en Pau. Únicament quatre
van ser adjudicats a persones que
complien tots els requisits demanats.
Ara s’ha ampliat el ventall econòmic
per evitar que es tornin a quedar sense adjudicar.
Aquestes són les condicions:

Pares i mares de persones empadronades a
Altafulla que, per raons
de salut, ser fills únics,
etc., s’hagin de traslladar a viure amb ells.
Han vingut moltes parelles joves a viure a
Altafulla i moltes es podrien trobar en aquestes circumstàncies.

Llista A: Empadronats a Altafulla majors de 65 anys a data d’inici de recollida de sol·licituds i acreditar estar
empadronats al municipi d’Altafulla.
Es reservaran 10 habitatges.

També hi ha sol·licitants
joves que no han aconseguit el seu habitatge
en l’anterior promoció
de lloguer o vilatans
que han quedat o poden
quedar fora de la promoció pública de venta
tot i tenir-los adjudicats.

Llista B: Empadronats a la Riera de
Gaià, Salomó, Vespella de Gaià i la
Nou de Gaià i majors de 65 anys. 5
habitatges.
Llista C: Discapacitats empadronats
a Altafulla sempre i quan tinguin un
grau de discapacitat superior al 33%.
5 habitatges.
Des d’ABG pensem que aquestes bases podrien millorar i respondre millor
a les necessitats d’habitatge protegit
que hi ha a Altafulla.
Per a nosaltres, hi ha un altre col·lectiu
de gent gran que també podria beneficiar-se.

Hi ha també necessitats
socials d’habitatge que
encara no estan cobertes com les famílies monoparentals o
els separats/des que, amb una edat
no tan jove, es troben amb dificultats
per accedir a un nou habitatge. Totes
aquestes persones haurien de tenir
la possibilitat de participar també en
aquesta promoció. Perquè a més, evitarem “guetos” per edat a Altafulla.
La convivència intergeneracional i la
diversitat són valors que afavoreixen

Adaptar les
bases a les
necessitats
reals d’Altafulla
per accedir
als habitatges

la cohesió social, “fer poble”, sentirse integrat.

una límit temporal i convenis amb els
respectius ajuntaments.

En relació als destinats a pobles del
Baix Gaià de menys de 3.000 habitants ens sembla un bon acte de solidaritat comarcal però nosaltres ho reduiríem a 3 habitatges, més tenint en
compte que a Altafulla (un poble més
gran) amb les anteriors bases només
4 van ser adjudicats. A més de fixar

El ple del divendres 27 no va recollir
les nostres aportacions. Però, si a la
propera convocatòria, tampoc s’omplen -com pot ser el cas- demanem
que l’equip de govern tingui en consideració les nostres idees que no per
estar a l’oposició han de ser sistemàticament menyspreades.

Calçotada alternativa
El passat 14 de febrer l’Alternativa Baix Gaià
(ABG) d’Altafulla va voler oferir una festa gastronòmica a alguns dels seus amics i simpatitzats organitzant la primera calçotada d’ABG
d’Altafulla a l’ermita de Sant Antoni en la que es
van reunir prop d’un centenar de persones entre
grans i petits.
Una calçotada en la que regidors i responsables
de l’organització es van posar als fogons per
coure calçots i carn a la brasa o es van encarregar de preparar la salsa de romesco o organitzant les taules. L’èxit de la convocatòria per
l’assistència, la qualitat, el bon humor i el bon
temps fa preveure que es torni a organitzar més
actes lúdics o gastronòmics per gaudir de bones
estones amb els amics alternatius. Un bon moment que ha quedat reflectit en la fotografia

