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Un Polideportivo que sea para
todos y con mas actividades

El ayuntamiento está a punto de cerrar la contratación de una empresa para
gestionar y mantener durante 2009 y quizás 2010 el polideportivo y el campo
de fútbol municipal. Desde ABG consideramos que debería ser el momento para
rectificar y evitar que la imagen de un pabellón de lujo no sea sólo de un único
deporte y sin abonados en sus instalaciones. Afortunadamente Altafulla cuenta con
cientos de practicantes de deportes variados que han de poder tener su cabida en
el polideportivo. Desde el verano hemos visto como los practicantes del básquet,
ping pong y escolares han sido prácticamente excluidos del pabellón y como el
gimnasio no se ha puesto al servicio de ciclistas, atletas ni de ciudadanos de a
pie. La culpa, evidentemente, no es del fútbol sala sino de un modelo de gestión
que ha de cambiar radicalmente para evitar que la instalación se convierta en
Monodeportivo. Quién años atrás destinó tres millones de euros para el edificio
del Pabellón debía haber pensado que hacia falta también invertir para su
contenido, canastas de mini básquet, redes, lonas para ping pong y otros deportes,
posibilidad de dividir la pista en tres espacios así como contar con un gimnasio

adecuado. También en
el estadio de fútbol se
ha hecho una política
errática de inversión y
mejora desviando la
atención en el césped y
poniéndose la venda en los ojos en el resto y en su mantenimiento. Ahora el
ayuntamiento ha de optar entre Sport Flab, Metasport, Serviesport o Iniciatives
Esportives a quién les pasa la patata caliente de hacer milagros con las dos
instalaciones. La gestión no puede seguir como hasta ahora. El ayuntamiento ha
de asegurar que en el Pabellón tengan cabida el fútbol sala y el resto de entidades
deportivas de Altafulla, se facilite la distribución horaria de las pistas, se fomente
el uso del gimnasio a precios asequibles y en el campo de fútbol se garantice la
limpieza, mantenimiento y marcaje del terreno de juego y sin perjuicio al equipo
que lo utiliza de manera principal.

El full recomana
II Cursa de Primavera, 1r de
maig.

Després de l’èxit de la I edició de la Cursa de
Primavera, els Atletes d’Altafulla tornen a convidar a tothom a la II Cursa del proper 1 de maig.
Les inscripcions per a aquesta nova edició, pels
adults, estan ja disponibles a la Gelateria La Perla i les botigues Runnersworld de Tarragona i
Boom Boom de Torredembarra. Als nens i nenes
se’ls farà arribar la butlleta d’inscripció a través
de les seves escoles. No hi falteu. Entre tots tornarem a fer d’Altafulla una festa de l’esport.

El Punt de Sortida

És un programa conduit i presentat pel periodis-

ta radiofònic, Josep Suñé, que prova d’explicar
a través de la màgia i les ones de la Ràdio les
sensacions i experiències viscudes pels convidats, en els seus respectius viatges.
El programa s’emet en directe els dimecres de
nou a deu de la nit, cada quinze dies, aproximadament, i de moment ja hi ha passat prop de
quaranta convidats. La majoria d’Altafulla, però
també d’altres pobles del voltant.
L’objectiu del programa és que els oients que
per circumstàncies diverses no hagin pogut viatjar en la seva vida, tinguin a través de la ràdio
l’oportunitat de sentir i gaudir de l’amplitud de
mires i el goig que representa conèixer món i
altres cultures.

Tots els que us engresqueu podeu enviar un correu electrònic a puntdesortida@hotmail.com.
També us podeu posar en contacte amb Altafulla
Ràdio, on us atendran molt amablement l’Albert
i la Carla.

25è aniversari
de la Penya Ciclista Altafulla

Aquest any la Penya Ciclista està de celebració.
Fa 25 anys. De les moltes activitats previstes, la
més propera tindrà lloc el proper 26 d’abril, a les
10 del matí a l’escola El Roquissar, on es farà una
gimcana en bicicleta, oberta per a tots els nens i
nenes del poble entre els 3 i 12 anys, a més d’un
espectacle d’animació infantil i xocolatada.

Tolerància zero. I tu què fas?
Fa tres anys des de la revista
municipal ja denunciàvem que
Altafulla no era aliena a la violència
masclista. Segons xifres que ens va
facilitar la policia local, cada 5 dies
es produïa un incident a l’àmbit
familiar, darrera de molts dels casos
hi havia una dona maltractada. A
l’any 2008 la xifra de denúncies
cursades pels mossos d’esquadra
a Altafulla han estat prop de la
desena de les quasi 12.500 de tota
Catalunya, de les que prop de 700
són a la demarcació de Tarragona.
Les xifres són aterradores però
darrera de les estadístiques hi ha
una violència estructural on moltes
dones, encara en ple segle XXI,
són tractades com éssers inferiors u
objectes.
ABG ha participat activament en
totes les mostres de solidaritat,
manifestacions i actes, com el que
l’associació El Link va organitzar amb la presència de la presidenta de
l’Institut Català de les Dones. Però això no ha estat suficient.
Una setmana desprès de la celebració del Dia Internacional de la
Dona Treballadora una dona jove, mare i treballadora d’Altafulla era
assassinada.
Que les dones estan infra representades als espais de poder és una evidència.
Que cobren menys i treballen doble jornada, també. Però, moltes vegades,
ens oblidem de comportaments quotidians –violència de baixa intensitat- que

ens passen per alt i que fins i tot ens roben algun somriure. Per exemple,
els ‘Berlusconis’ de la política estatal, catalana i també els municipals, els
acudits, power points o youtubes que quasi a diari ens envia un amic o amiga
i ens omple l’ordinador de brossa masclista.
El dia que Marta Selva (directora de l’Institut Català de les dones) va venir
a la biblioteca d’Altafulla a parlar-nos de dones i violència, al finalitzar i en
conversa informal, acabàrem tots/es reconeixent que des de la Generalitat
s’està fent el que mai s’havia fet però que, en canvi, el moviment ciutadà
estava com paralitzat.
La tasca que fan infinitat de grups de dones arreu de Catalunya és molt
valuosa però no només és cosa d’elles. També, com era de preveure, s’ha
perdut part de l’esperit reivindicatiu de les dones de la transició i, és palesa,
la falta d’implicació del jovent en el moviments socials i el de les dones no és
una excepció.
El treball institucional és insuficient. Qui de nosaltres no ha vist baralles a crits
de nois vers a la seva jove parella,? Qui no sap de la utilització de la píndola
postcoital per part de menors i com a mètode de contracepció perquè el noi
no vol usar preservatius? Qui no coneix alguna dona que molt sovint es cau
de les escales? Qui no ha escoltat que en temps de crisi el que ha de fer la
dona és quedar-se a casa amb els nens?
La societat actual té més recursos i més informació que mai però acostuma
a delegar la responsabilitat en els ‘altres’ (educadors, polítics, mitjans de
comunicació...) i nosaltres també som responsables amb les nostres actituds
quotidianes. El que un nen o una nena aprèn en 6 hores d’escola pot anarse’n a la paperera en cinc minuts d’incivisme al carrer o a casa. Les xifres
i els fets com el de l’assassinat són terribles, però no podem caure en la
desesperació, ans al contrari, tots/es hem de posar el nostre gra de sorra. El
masclisme és una xacra i la violència la seva expressió extrema. La lluita de la
dona és de tots i totes i hem de passar als fets. Tolerància zero està bé, però
sense un treball i una implicació al darrera només és un bon titular. És hora
de preguntar-nos a nosaltres mateixos, i jo que faig?

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 28 de abril

,

IBI: vía crucis de pasión
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El próximo sábado 11 de abril Altafulla contará con un nuevo paso de semana santa. La procesión de la protesta contra
el impuesto revolucionario diseñado por el Catastro. Faltaran los nazarenos del equipo de gobierno municipal a pesar
de llevar unos capirotes tan grandes y densos que impiden ver la solución al desaguisado del IBI. Los penitentes que sí
saldrán han de ir con cuidado y seguir los preceptos constitucionales. Ya se sabe que en Semana Santa reina el silencio
y la contención o sea que si hay gritos ante la casa del altísimo mandatario municipal todos serán condenados al
infierno. Dicho mandatario debe tener pocas influencias con Lucifercadastro ya que en el último pleno aseguró que ya
no quieren ni verlo. Lo dicho un Vía Crucis para toda la gente que exige soluciones y compromisos, no promesas de
bajar el IBI para el 2010 ni remiendos de fraccionar el pago hasta final de mes.

El ressalt més elevat
ÉS LA MENTIDA

Ha estat un dels principals cops
de pedra contra l’anterior govern
que ara els hi explota als nassos.
Van dir fa un any que una de les
primeres coses que farien després
de la moció de censura en el nou
govern seria “eliminar” els ressalts
(“bádenes”) il·legals de la segona
fase de Marqués de Tamarit. Després
van dir que només els “retocarien”

,

i que hi havia nombroses queixes
d’ambulàncies, autobusos, bombers
i conductors. Doncs bé, tot era
mentida! En resposta a una pregunta
feta per ABG demanant copia de
les denúncies, el senyor alcalde ha
contestat que no consta CAP QUEIXA
d’ambulàncies, transport públic,
autobusos de companyies privades
ni dels bombers. Respecte a queixes

d’usuaris només dues persones han
expressat la seva queixa en un any.
En canvi el passat 31 de març es
van lliurar al registre d’entrada
DUES-CENTES CINQUANTA (250)
signatures de veïns d’Altafulla a
favor dels ressalts pels seus efectes
dissuasoris, reductors de la velocitat
dels vehicles i pacificadors del
trànsit en un passeig urbà amb més
silenci i que ja no és una carretera
nacional. És més: els veïns demanen
que el model de ressalts i voreres
per passejar s’apliqui també a
la tercera fase de Marqués de
Tamarit (entre el Pontet i la plaça
Martí Royo) on la gent es juga la
vida per creuar la via a les fosques
i sense voreres amb cotxes a gran
velocitat. La solució del govern
torna a ser poc idònia: volen posar
semàfors reguladors de velocitat
com a Ferran i al cementiri de

Torredembarra oblidant-se que
aquells redueixen la velocitat en
vies interurbanes i aquí segueixen
sense assumir que Marqués de
Tamarit ha de ser un passeig
urbà i no una carretera. D’altra
banda la “il·legalitat” dels ressalts
d’Altafulla està imposant-se en
altres municipis de l’entorn. Com
exemple a la ciutat de Tarragona
on n’hi ha un a la Via Augusta,
accés d’entrada i sortida i pas
obligat per totes les ambulàncies
que van a Santa Tecla i Llevant.
Tarragona n’ha instal·lat ja 4
passos elevats de molt més de 10
centímetres i n’instal·larà altres
22 per tota la ciutat. En canvi a
Altafulla el govern vol invertir en
“retocar” els ressalts ja fets i manté
les bandes sonores com les de la
Ronda que tant soroll i efectes
provoquen des de fa anys.

El virus del transfuguisme s’estén pel Baix Gaià
El PSC ha demanat a l’alcalde de Creixell que no governi amb un regidor
no adscrit que estava al govern com ERC i que segueix al govern malgrat
deixar el seu partit i desobeint la petició de tornar l’acta de regidor. És
més, el PSC qualifica al regidor Gaspar Carles de TRÀNSFUGA i demana
a l’alcalde de Creixell del Partit Popular que demostri les seves conviccions democràtiques i prescindeixi del seu govern d’una persona que ha
faltat al compromís que havia adquirit amb els seus votants.
ABG està totalment d’acord amb aquest plantejament i demana al PSC
que el que exigeix a Creixell ho faci també per un cas idèntic a menys de
5 quilometres. O és que hi ha alguna diferencia entre el que ha passat a
Creixell i el que va passar fa un any a Altafulla amb Jano Francino? El

PSC es queixa del transfuguisme a Torredembarra, la Pobla de Montornès,
Constantí i Creixell i s’oblida d’Altafulla. Perquè? Doncs perquè a Altafulla
qui té l’alcaldia després d’una crispada moció de censura és el PSC. No
està en condicions per tant el Partit dels Socialistes de donar lliçons als
demés sinó s’aplica a sí mateix el que preconitza. S’obliden que el propi
alcalde Gené ja va ser reprovat pel Comitè d’Experts per incomplir el pacte antitransfuguisme. Cal combatre aquest virus denunciant tots els casos
de regidors que sense cap tipus d’ètica s’aprofiten per un ús personal dels
càrrecs públics obtinguts amb altres partits. Demanem per tant que tots els
partits incorporin un antivirus aplicant un escrupolós comportament ètic i
s’exclogui de la política i dels governs a tots els trànsfugues.

La Primavera el pleno altera
Ya se sabe que la primavera es
época de cambios del tiempo y de
alteraciones repentinas. El pasado
viernes 27 de marzo el pleno
ordinario de Altafulla fue de todo
menos ordinario. Para provocar
que hubiera menos gente el Pleno
empezó a las 17h porque el señor
alcalde tenía una cena a las
21h y para no hacer un feo a los
empresarios de Tarragona lo hizo
a la ciudadanía de Altafulla que
además castigó haciéndola enseñar

el DNI para entrar. El público es
peligroso por eso puso 6 agentes
de la policía local para vigilar que
pancartas se exhibían en la sala y que
no se silbara demasiado. Durante
el pleno pudimos comprobar como
el tránsfuga con las cifras se hacía
‘la picha un lío’. También su amigo
de mesa hizo un discurso de cifras
para decir que “bien que hemos
arreglado las finanzas”, ¡ya no hay
déficit! Se olvida que las cifras de
la liquidación del presupuesto de

2008 corresponde a la previsión
que hizo el gobierno de Farré
derrocado por Gené. Este también
dijo “bajaremos el IBI” pero lo que
hizo fue castigar con una moción
a los que piden que se bajen los
impuestos y condenarlos a llevarlos
al infierno si vuelven a chillar ante
su casa. El señor alcalde amenazó
por dos veces al público con
desalojar la sala si los asistentes y
su pancartas no dejaban de hacer
ruido. Y las preguntas del público se

convirtieron en un monólogo ya que
Gené dio la callada por respuesta,
permitiendo sólo dos preguntas y
cuando iba a empezar la tercera
levantó la sesión antes de que
dieran las 7 de la tarde. No fuera
que llegase más público a la hora
habitual de los plenos. El alcalde
quería tener tiempo suficiente para
ir a cambiarse y coger un purito
para la sobremesa de la cena. ¡¡Que
lección de democracia, elegancia y
cercanía a la población!!

