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ADIGSA lliura les primeres 10 claus
dels habitatges protegits d’Hort d’en Pau
Els pisos pertanyen a una promoció construïda per l’Institut Català
del Sòl (Incasol) al sector l’Hort d’en Pau. El solar sobre el qual s’han
construït els pisos ha estat cedit per l’Ajuntament d’Altafulla.
Es tracta de dos edificis plurifamiliars aïllats. El primer edifici consta
de 24 habitatges, 24 places d’aparcament vinculades als habitatges
i 24 trasters. El segon edifici consta de 12 pisos, 12 places d’aparcament vinculades als habitatges i 12 trasters. Un dels habitatges de la
promoció està reservat per a persones amb mobilitat reduïda. Del total d’habitatges n’hi ha 18 que tenen dos dormitoris i 18 que en tenen
3 i la seva superfície útil oscil·la entre els 56 m2 el més petit i els 77
m2 el més gran.
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L’antic hospital
d’Altafulla a l’UVI
Els vilatans que estimem Altafulla i que passem o vivim prop
de l’ajuntament ens preguntem sovint que es pot fer amb l’antic
hospital d’Altafulla, l’edifici més antic de la vila i amb elements
renaixentistes notables, tancat i sense ús des de fa molts anys
i amb un deteriorament accelerat. Ja sabem que és de propietat privada i que en diferents ocasions, i amb diferents governs,
s’han fet gestions per negociar el seu futur. També sabem que
el seu únic destí, segons el pla general, només pot ser un equipament. Per què no ens enfrontem amb la situació i hi trobem
solucions?

La Biblioteca a l’antic hospital. La rehabilitació de l’antic hospital com a biblioteca tindria un seguit d’avantatges innegables:
recuperació d’un edifici emblemàtic que tancaria el perímetre de
la Vila Closa amb un equipament de qualitat, i que incrementaria
el seu atractiu pel tipus de turisme que vol la vila; localització en
la part est de la vila en una zona d’aparcaments actuals i futurs
importants, i on no hi ha cap activitat més que la residencial, i
que converteix la zona al vespre-nit en un desert intimidador i
poc segur al contrari d’on es vol ubicar ara on incrementarà i
molt el problema d’aparcament, i, per últim, i no menys important, reciclem, reciclem espais i usos, edificis i entorns.
De ben segur que es necessiten esforços, estudis, i voluntat política per arribar al consens necessari i tirar endavant aquesta

Projecció reivindicativa
a l’estació d’Altafulla-Tamarit
Una cinquantena de persones van participar el passat dijous 24 a
l’estació d’Altafulla en la projecció i debat de la pel·lícula “La Cuadrilla” de Ken Loach que il·lustra el procés de privatització d’un
servei públic de ferrocarril a Anglaterra amb una greu afectació
laboral i al servei que rep l’usuari amb un paral·lelisme a la situació
que es viu al nostre país per part de RENFE i ADIF.
La projecció ha estat organitzada per Alternativa Altafulla, membre
de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril.
Es va escollir l’estació d’Altafulla per acollir la projecció donat que
es tracta una de tantes estacions que han perdut l’edifici. Es denuncia que es tracta d’una estació sense megafonia, telèfons ni punt
d’atenció ni de venda de bitllets i a més a més no tots els trens s’hi
aturen.
Des de l’Alternativa i la Plataforma s’ha exposat la necessitat de
comptar amb uns serveis dignes i de qualitat i que comptin en un
futur amb una xarxa de rodalies que permeti des d’Altafulla accedir
fàcilment a l’aeroport, l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona i
amb una millor freqüència cap a Tarragona i Barcelona.

il·lusió: recuperar de la UVI l’antic hospital i donar-li un ús cultural, que incrementi la cohesió social i territorial i que, a més a
més afavoreixi la imatge de la vila. Aquest sí que seria un projecte, ben fet i amb el consens polític que cal, per estar-ne orgullós.

EL PÚBLICO,

Publicado en el diario
el 21 de
septiembre, en referencia a los casos de transfuguismo y
después del escándalo de Benidorm

Altafulla (Tarragona)

Lo que sucedió
Los seis concejales de los partidos en la oposición
del Ayuntamiento de Altafulla (entre ellos, dos
del PSC) votan el 7 de abril de 2008 una moción
de censura contra el alcalde de Alternativa. Un
edil no adscrito elegido en las listas de ABGEPM es nombrado concejal de Turismo. El PSC
logra la Alcaldía. La

al alcalde.

comisión reprueba

Las consecuencias

El PSC no ha adoptado medidas.
El PP, presente en el equipo municipal,
tampoco.

El Festival de Veus perd
una subvenció de més de
10.000 euros perquè el
regidor es queda en blanc
El Departament de Cultura de la
Generalitat ofereix anualment una
convocatòria de subvencions per
activitats culturals i com cada any
Altafulla optava per el Festival de
Veus però, incomprensiblement,
aquest any el regidor no va optar
perquè, assegura, que ningú el va
avisar que hi havia la convocatòria
i per tant se li va passar. També en
el que va d’any (i encara queda la
festa major) la despesa de cultura sobrepassa en 22.000 euros el
pressupostat. Segons el regidor, no
passa res! Ja ho quadrarem amb els

comptes de l’any vinent! Un altre
castell que fa llenya.
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Els semàfors d’Altafulla. Ens felicitem que els verds són el més destacat d’aquest full
El 19 de setembre THE
LITTLE SCHOOL va celebrar
el seu 20 aniversari. Per
a la ciutadania d’Altafulla
‘la Terry’ i la seva escola
d’idiomes és un referent
perquè sense gaires ajudes ha fet que un
miler d’altafullencs passessin per les seves
aules i pels resultats aconseguits. Només
ens resta felicitar-los i encoratjar-los a
continuar amb la bona feina

Un altre semàfor verd: per felicitar
a l’Ateneu de Dones d’Altafulla
per la seva mostra al Fòrum. Un
conjunt de peces molt laborioses
i boniques que posen de relleu la
creativitat del treball tradicional
de les dones que l’Ateneu vol
conservar: punt de coixí, punt
de creu, patchwork i costura són
algunes de les arts que s’han pogut
veure i gaudir.

Segons les dades proporcionades per
la policia local i referides a l’estiu,
les denúncies per danys a la propietat
de 2009 respecte al 2008 s’han reduït
un 60 %. Les denúncies per robatori
interior de vehicle de 2009 respecte al
2008 s’han reduït un 50 %.
Hem de felicitar a la nostra policia
local per la seva eficiència i a la feina
de coordinació que amb els mossos
d’esquadra realitzen.
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Altafulla no és el far-west. En un baralla de taverna es veuen
implicats un regidor i el cap de la brigada municipal

“No sabeu amb
qui parleu”
La trifulga va tenir
continuïtat el diumenge
20 i tot està en mans
de la Justícia

El dissabte 19 es va
produir una baralla
amb un resultat de 2
contusionats, una col·lisió
i la ‘fugida’ d’un dels
participants quan es va
dir de trucar als mossos
d’esquadra

Futbol i alcohol no són
una bona combinació.
Les passions que aixeca
un partit del Barça i la
rivalitat amb el Madrid
no haurien de ser motiu
per arribar a les mans,
però no sempre el que el
sentit comú et diu desprès
es porta a la pràctica.
El dissabte 19 de setembre
en un transitat establiment
del passeig (gairabé davant de
la policia local) es va produir una
baralla on segons les dues versions
que corren pel poble un client va llençar un got de vidre a un altre client (el cap
de la brigada) produint-li talls al braç. A partir
d’aquest moment les versions divergeixen. Per un
costat la, diguem-ne, ‘oficial’ diu que es va avisar a un regidor
perquè portés al ferit al CAP (fet estrany al tenir la policia davant)
i que aquest quan, ja en el cotxe de la seva propietat, anava camí de
Torredembarra un altre vehicle (en el qual anava el fill de l’altre
implicat) va barrar el pas al tot terreny del regidor produint-se una
petita col·lisió.

Com es pot comprovar les versions són absolutament
oposades. En una el regidor i responsable polític de la policia
local és un simple espectador i en l’altra un dels protagonistes.
Nosaltres hem d’esperar al resultat de les investigacions policials i
judicials a les quals també s’afegeix el segon incident que es va produir al dia següent i del qual només tenim constància que també s’hi
va tirar líquid i va haver-hi paraules grosses.

Segons l’altra versió després de l’agressió amb el got de vidre fins a
tres persones van apallissar brutalment “l’agressor” que va quedar
tirat a terra de l’entrada del local (cosa que segons diuen van poder
contemplar diversos testimonis). És durant aquesta pallissa quan
sembla que el fill d’aquest va ser avisat per algú telefònicament i,
acompanyat per un amic que anava al volant del cotxe, va arribar al
lloc dels fets quan el regidor portava a curar les ferides del seu subordinat i cap de la brigada. Segons aquestes mateixes fonts, li van
barrar el pas al regidor que va reaccionar envestint el cotxe dels jo-

La presumpció d’innocència, com sempre, preval, però si finalment es demostrés que el regidor va estar implicat en una baralla de taverna, Alternativa Altafulla demanarà al Sr. alcalde que
destitueixi immediatament el regidor de les seves responsabilitats de govern i que, juntament amb el cap de la brigada han de
deixar d’ostentar llocs visibles dins l’organigrama de l’ajuntament. Altafulla no és el far-west i els seus caps visibles han de
ser a l’alçada per no caure en provocacions ni en baralles taverneres ni utilitzar el seu càrrec per intimidar els ciutadans.

ves. Sembla que és en aquest
moment quan apareix la policia local, i a la qual es va
insistir que fes la prova d’alcoholèmia, una prova que
també difereix en diverses
versions de si es va fer o no i
quin va ser el seu resultat.
Algun dels testimonis van
demanar que es truques als
mossos d’esquadra, moment
en el que un dels implicats va
comentar allò tant barroer de:
‘Vigila que no sabeu amb qui esteu
parlant’, segons les mateixes fonts,
el moment de confusió va ser aprofitat
pel regidor per a ‘tocar el dos’.

