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Alteanes i Alteans, ja estem immersos en plena campanya electoral. Maig serà

sinònim de guanyar o perdre, i estaria molt bé que, per una vegada, qui guanyara fóra la raó,
l’educació, el sentit comú.
que la gent comença a cansar-se i ha
perdut la confiança en els polítics, que
diuen el mateix cada quatre anys. Com
sempre.
Sóc, tots ho sabeu, un enamorat
del nostre poble, i ho puc dir ben fort,
i ho he demostrat sempre. Mai no
l’abandonaré. He nascut ací i ací acabaré
els meus dies. I el pas avant que hem
donat tot ho justifica. La gent del BLOC
ens sentim orgullosos d’assumir este
compromís per Altea. Perquè sabem que
és l’hora de les persones, de la gent de
qualitat, amb una proposta d’integritat i
honestedad, una alternativa de gent que
sap el que vol per al seu poble, i perquè
sabem que podem fer-ho. Perquè sabem
ser ciutadans del món començant per
ser-ho del nostre poble.

J

a estareu cansats d’escoltar
per boca de tots les mateixes
paraules:
sostenibilidat,
ecologia,
consens,
treball,
progrés…però també seria just que
qui guanyara foren les actituds, la
normalitat. Ara apareixeran en boca
de tots les necessitats que té el poble,
les solucions màgiques als nostres
problemes però, ja ho sabem, estem en
campanya i és el que s’ha de dir. Pense

S

Sabem que es fa necessària la
conclusió de la redacció del PGOU. Som
conscients que els alteans i les alteanes
ens mereixem un urbanisme controlat
i conseqüent amb els temps que vivim,
fent més émfasi en la rehabilitació.
Sabem que el nostre gran
patrimoni és el riu Algar, i ha sigut
sempre la bandera del nostre col·lectiu.

En l’oposició al projecte d’urbanització
del nostre riu hem invertit moltes hores
i diners i mai hem canviat el nostre
discurs. Ara tots venen a la nostra. Ara.
Nosaltres no baixem la guàrdia, només
amb la declaració de Parc Natural
estarem tranquils.
Sabem que Altea és una
referència cultural, en música, en teatre,
en art, etc. i això ens obliga a el·laborar
plans estratègics que optimitzen els
nostres recursos, catalogant el nostre
patrimoni cultural i aprofitant les noves
tecnologies per a incentivar a la joventut
a mantindre hàbits culturals.

que no caben en un espai tan reduït,
com la situació d’Altea la Vella, que
necessita que col·laborem tots junts per
arribar al model ideal de funcionament,
el que faça la vida dels seus habitants
més fàcil.
Ja n’hi ha prou de parlar del passat. No
es pot seguir criticant sempre el que han
fet els altres. A partir d’ara cal mirar cap
al futur. Hem de tindre present que els
protagonistes són les persones i no els
polítics, que el nostre poble es mereix
tot el que siguem capaços de fer per ell.
Si el poble i la gent ho volen...

Sabem que és més necessari
que mai traure el màxim partit dels
nostres tècnics i funcionaris qualificats,
aprofitar, també, els nostres recursos
humans per a estalviar, per no haver
de fer contractes externs innecessaris.
De la mateixa manera, cal aportar
solucions imaginatives i efectives per a
retallar el gasto diari de l’Ajuntament, a
més de buscar sempre el finançament
supramunicipal.
Tot això, i tantes altres qüestions

RIU ALGAR

i s’acaba el riu, s’acaba el poble.
Eixa és, per a les persones que
formem el BLOC, una veritat
inqüestionable. Per això, hem
dedicat el nostre temps i els nostres
recursos a impedir la destrucció de
l’Algar, el riu de la salut, el riu de la vida.
Les nostres arrels com a poble estan en
el seu llit, un espai ple de vida i de valors
ecològics insustituïbles, que, en plena
època de voràgine urbanística ha sigut
amenaçat de mort pels seus propis fills.
El Plenari de desembre de 2001
va aprovar el projecte “Los Puentes
del Algar” amb els vots favorables del
PSOE i del PP. Este pla suposava la
privatització i urbanització dels marges
del riu Algar (terreny rústic) i la major
operació especulativa de la història de
l’urbanisme alteà.

“Conselleria va imposar a l’Ajuntament d’Altea
l’ampliació de l’Àrea d’Amortiment d’Impactes, amb
la qual cosa el Pla és del tot punt inviable.”
Adena i Ecologistes en Acció, van
presentar més de 2.000 al·legacions que
van ser rebutjades pel Penari de febrer
de 2002 amb els vots en contra del PSOE
i del PP.
La Conselleria de Territori i
Habitatge va aprovar l’1 de maig de
2006 la Modificació Puntual del Sector
RS-11, l’Homologació i el Pla Parcial del
riu Algar. El BLOC va presentar, davant
la Conselleria, un recurs d’alçada

contra esta resolució que no va ser
contestat. Davant esta situació, el
BLOC va formalitzar una demanda en
el Tribunal Superior de Justícia (TSJCV)
de la Comunitat Valenciana en què
sol·licitava la paralització de l’aprovació
del projecte i la seua suspensió cautelar
mentre no es resolguera el recurs
presentat pel Bloc.
Els arguments del recurs del
BLOC es basen en la transformació

El projecte preveia requalificar
com a urbanitzables vora 2.500.000
m2, dins dels quals hi ha 197 hectàrees
d’horts de tarongers i d’hortalisses,zones
humides protegides de la construcció
i, fins i tot, terrenys de màxim risc
d’inundació preservats pel PATRICOVA
(Pla de Prevenció d’Inundacions de la
Comunitat Valenciana). En concret es
pretenia construir en 145.000 m2 de
zones humides protegides i 237.000 de
sòl inundable 5.000 xalets, hotels, zones
esportives, camp de golf i carreteres.
El BLOC, juntament amb
associacions com “L’Algar net i viu”,
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irreversible que patirà la major part de
l’horta d’Altea i el gran impacte negatiu
que comportarà per a una zona de tan
alt valor paisatgístic i mediambiental.
El TSJCV va donar la raó al BLOC i, per
tant, l’aprovació del PAI Los Puentes
del Algar va quedar anul·lada. Després
d’esta sentència, Conselleria va imposar
a l’Ajuntament d’Altea l’ampliació de
l’Àrea d’Amortiment d’Impactes, amb la
qual cosa el Pla és del tot punt inviable.
I ara què? Com era d’esperar,
Altea Futura ha recorregut la sentència
al Tribunal Suprem. Però com també
és d’esperar, el BLOC s’ha tornat a
personar perquè l’urbanisme agressiu
i no planificat sempre tindrà enfront la
ferma oposició del BLOC als tribunals i
on calga. També treballarem perquè la
protecció demanada pel plenari –que el
BLOC ja va proposar formalment en juny
del 2010- siga realment efectiva. De fet,
el plenari del març passat va aprovar
per unanimitat sol·licitar que el riu Algar
siga declarat Parc Natural. El nostre riu,
la nostra serra i el nostre mediambient
són per al Bloc elements de protecció
indiscutibles. Altea s’ho mereix.

EL FUTUR ÉS TEU

FAENA FETA!

L

A

miga/amic d´Altea: Volem
presentar-nos a tu, que
representes el futur del poble.
En primer lloc, volem
felicitar-te si tens la sort d´anar a
votar per primera vegada, perquè és el
moment de triar les persones que duran
les teues idees a terme. Felicitar-te,
perquè és un gran moment, participar
en el teu futur; a partir d´ara formes part
de les decisions que es prenguen al teu
poble i per això és imprescindible la
teua participació.
Si, pel contrari, ja has votat
en altres ocasions, volem recordar-te
com d’important és que tu sigues qui
trie les persones que dirigiran el teu
ajuntament.
Volem que conegues la nostra
opció, el nostre grup, i et demanem
el teu suport per a dur les nostres
idees a terme. Però no solament les
nostres, també les teues que, per a
nosaltres, són essencials. Per això ens
comprometem amb tu a tenir sempre
una porta oberta per a escoltar els teus
suggeriments per al projecte d´Altea,
per aconseguir el poble que volem i que
ens mereixem. Volem conéixer les teues
opinions, perquè el futur del nostre
poble necessita dels teus pensaments.
Estimem Altea.
Volem un poble que mantinga
els seus costums sense baixar del tren
de les noves tecnologies, a les quals
donarem un fort impuls.
Volem un poble que sàpiga
identificar-se, volem una Altea culta,
convenis amb la universitat, cursos
específics de formació i capacitació.
Oportunitats per a tu.

Volem
potenciar
zones
d’acampada, el senderisme per la
nostra Bèrnia, per Altea la Vella, pel
nostre riu; cuidar les nostres platges, el
nostre turisme, fomentar l‘esport.
Volem que s´impulse el comerç
alteà, ajudes i asessorament als nous
empresaris i emprenedors.
Volem un poble cuidat, net, que
ens represente. L’hem de cuidar, és la
nostra façana.
Volem
una
construcció
de qualitat, amb una planificació
mesurada, potenciar l’adquisició de
vivenda jove i les ajudes per al lloguer.
Tot això i encara més ho podem
fer, perquè som l´opció adequada,
som la teua opció, el canvi que estàs
desitjant. Podem, però només amb la
teua confiança, amb el teu vot.
Tu eres la nostra il·lusió,
nosaltres la teua opció.

a faena del BLOC durant la legislatura que ara tanquem ha vingut marcada
per la continuïtat dels projectes històrics del nostre partit, com la lluita
contra la urbanització del riu Algar, la negativa a l’ampliació del Port esportiu
Campomanes (vam demanar explicacions al Consell, a través del nostre
grup parlamentari) i la protecció del nostre patrimoni històric i mediambiental. A
més, hem sumat altres iniciatives en favor de millorar la gestió municipal, com la
rebaixa del 10% del salari dels regidors, a més d’insistir en altres necessitats com
la millora del transport, la neteja i les instal·lacions municipals. També hem recollit
firmes a favor de la Iniciativa Legislativa Popular per a demanar educació pública i
gratuïta de 0 a 3 anys.
El Tribunal Superior de Justícia de València va estimar el recurs del BLOC
i va anul·lar el PAI “Los Puentes del Algar”. El BLOC, a més, va condicionar el seu
suport als pressupostos municipals 2008 a la neteja i regeneració del riu, com
s’ha fet després. El juliol de 2010 vam demanar que fóra declarat Paratge Natural
Municipal: finalment, el plenari del 31 de març de 2011 va aprovar, per unanimitat,
la declaració del riu Algar Paratge Natural.
El BLOC d’Altea ha proposat i aconseguit que es confeccione un Pla
Especial de Reforma Interior (PERI) per al nucli històric d’Altea la Vella. Ha demanat
millorar l’aparcament d’accés al poble antic; mantenir i protegir les sèquies, retirar
definitivament l’enjardinat de la font del carrer Garganes; implantar un ecoparc
per a reciclar tota classe de residus i elements nocius per al nostre mediambient;
instal·lar aparca bicis; un carril-bici per l’Olla-Cap Negret; millorar el transport
públic i ubicar un nou abaixador del tren a Cap Blanc-El Planet.
El Bloc ha denunciat problemes com l’ordre públic en el nucli històric; el
lamentable estat i funcionament de la piscina pública; l’ocupació per un particular
d’una zona verda pública –finalment recuperada per a Altea-; la instal·lació d’una
formigonera a la vora del riu; l’estat deficitari de carrers i dels camins rurals o la
modificació de la bocana del Portet de l’Olla
A més, després de moltes gestions i denúncies del BLOC, la Conselleria
de Cultura inicia els tràmits per a declarar Bé d’Interés Cultural les restes de
l’aqüeducte romà dels Arcs. També hem proposat que es recuperen els búnquers
de la Guerra Civil i que s’activen noves vies de turisme cultural: de fet, el Col·lectiu
Local del Bloc de Altea ha fet dos rutes guiades pel riu per a donar a conéixer els
seus valors mediambientals i culturals.
Esta és part de la faena que el BLOC ha fet a l’Ajuntament. A partir d’ara,
més il·lusionats que mai, volem seguir apostant per la coherència d’un projecte per
a totes i tots, perquè Altea s’ho mereix i es mereix que puguem renovar el nostre
compromís.

NOUS REPTES EN L’EDUCACIÓ

E

n
l’ultima
dècada
s’ha
presentat una situació nova
a l’educació, amb noves
problemàtiques que demanen
dels professionals i de les institucions
educatives
enfocaments i formes
d’actuar conseqüents.
L’actual societat, sotmesa a
canvis constants, requereix una escola
en la qual es fomente el diàleg, la
interrelació entre cultures, el respecte
cap al diferent, al mateix temps que es
facilite la participació de tots i totes a
l’hora de solucionar conflictes i prendre
decisions.
Per altra banda, és evident
que a hores d’ara el ciutadà es troba
perdut davant d’algunes situacions
que se li presenten, no sentint-se
partícip i prefereix aïllar-se i no prendre
posicionaments.
És per aixó que cal que l’escola
actual fomente, valore i potencie la
participació de l’alumnat en la seua
pròpia educació i que sàpiga com
afrontar una situació per aconseguir

Cultura, PECA

avançar. Això farà que els ciutadans
estiguen preparats, entrenats i implicats
en els reptes que la societat els demana
i que han de fer seus.
L’escola actual demana uns
nous camps d’atenció i requereix una
major especialització i dotació perquè
han aparegut a l’aula grups d’alumnes
amb nivells de competència lingüística
molt diferent, situacions econòmiques
preocupants, desorganització familiar,
manca d’interès, per part dels pares,
per l’educació.
Cal exigir, sens dubte, més
preparació als professionals però
s’haurà d’acompanyar d’un major suport
institucional i reconeixement a la tasca
docent.
Acabem amb unes paraules
d’Ernesto Sábato que resumeixen
allò que hauria de ser l’essència de
l’educació: “L’ésser humà aprèn en la
mida en que participa en el descobriment
i la invenció. Deu tindre llibertat per
a opinar, per a equivocar-se, per a
rectificar-se, per a assajar mètodes i
camins per a explorar”.

S

e’ns
fa
imprescindible
mamprendre
accions
que
donen valor a allò propi, on es
marquen objectius que s’ocupen
de la gestió i optimització adequada
dels recursos (humans, econòmics i
d’infraestructures), que compten des
del seu disseny amb tots els actors de la
cultura a nivell local i arrepleguen totes
les sensibilitats culturals del municipi
en un imprescindible consens polític,
que definisquen una política cultural a
llarg termini, amb prioritats i finalitats,
i amb una clara aposta d’avaluació
contínua i de recerca d’una visibilitat
real i efectiva.
Aquestes
accions
haurien
d’estar
recollides
en
un
PLA
ESTRATÈGIC
CULTURAL
D’ALTEA,
formalitzat i supervisat per un CONSELL
ALTEÀ DE CULTURA, la creació del
qual és de tot punt necessària.
Un consell integrat per tècnics de
l’Ajuntament d’Altea, representants
dels grups polítics, i membres de les
institucions i associacions culturals,
educatives, artístiques i festeres més
representatives d’Altea que, a més del
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disseny del pla estratègic, se’n ocuparia
de propiciar les relacions de tots els
agents culturals del municipi (Facultat
de Belles Arts, Societats Musicals,
Associació Sant Blai, Fundacions,
Associacions
d’artistes…)
amb
l’Ajuntament.
En definitiva, un pla que ha
de ser el de tots els alteans, que ens
permeta valorar, conservar i reforçar el
que tenim, i que garantisca, planificant
adequadament, el futur cultural d’Altea.

ACTES
Acte Central Altea la Vella:
Centre Cultural, 12 de maig 21:00h
Berenar i música al Centre Social d’Altea
per a la gent gran: 17 de maig 17:30h
Acte Central de campanya al Palau:
per confirmar el 18 o 19 de maig a 21:00h
Festa jove de tancament de campanya a
la Plaça del Convent a partir de les 19h
amb contacontes i música en directe
amb Posidònia i Redrum.

El temps de les persones. L’Altea de futur que ens mereixem

H

o sé. Molta gent es va quedar
sorpresa quan es va assabentar
que em presentava, com a
independent, en la llista del
Col·lectiu del Bloc d’Altea. Aquells que
em coneixen bé, saben que formar
part d’una candidatura a les eleccions
municipals no formava part dels meus
plans de futur. Però també saben com
m’estime el meu poble, la meua gent.
Tot i que la meua vida professional m’ha
dut a viure fora d’Altea durant molts
anys, sabeu que sempre he mantingut
una estreta relació amb la vida social
del nostre poble. La feina m’ha permès
conèixer mig món però, allà on el destí
m’ha portat, sempre he dut la nostra
Altea en el meu coret. Des de la
distància, he vist com el meu poble, la
nostra joia, ha anat degradant-se poc
a poc. La nostra Altea està malferida.
Trànsit, construcció sense trellat,
infrastructures precàries, pèrdua de
la nostra identitat com a paradís de

la Mediterrània, un deute municipal
alarmant, alteanes i alteans que han
perdut el seu lloc de feina... Tots som
conscients de quins són els problemes
reals de la nostra Altea... però els nostres
governants no han sigut capaços de
trobar i aplicar les solucions adequades
durant els últims anys. Altea ha tingut
i té uns magnífics governants, que
s’estimen la nostra Altea com vostè i com
jo. Persones molt vàlides i preparades
que han decidit furtar temps a les seves
famílies i amics per tal de treballar
per Altea, amb projectes il·lusionants.
El problema no són les persones, no.
El problema que tenim a Altea és una
absurda lluita partidista, que ha fet
impossible treballar tots junts per tal
d’aplegar a consensos i acords. Ens hem
dedicat més temps a traure a la llum les
coses que ens separen que en treballar
tots junts per les coses que ens uneixen.
L’estratègia dels partits ha estat més
pendent de desqualificar al contrari que
de curar les ferides de la nostra Altea. A
vegades pense que Altea no es més que
un tauler de joc per als grans partits,
on es dirimeix una absurda partida pel
poder. Tot açò ha impossibilitat que
els nostres governants, les persones,
hagen pogut dur a terme les seues
idees, els seus projectes per Altea. Ara,
ha aplegat el moment de les persones.
És l’hora del consens. De fer feina tots
junts, siguen del partit que siguen. El
col·lectiu del Bloc d’Altea no té cap altre
objectiu que treballar per Altea. Per això
ens han obert les portes de par en par
a tots aquells que tenim la inquietud de
treballar per Altea sense estar subjectes
a la disciplina fèrria d’un partit o dels
interessos d’uns pocs. I per això, jo
he volgut formar part d’aquest somni,
d’aquest projecte per Altea.

Cinc Idees

A

UTOESTIMA.

Volem que els alteans puguen sentir-se
orgullosos de ser alteans. Tenim un poble privilegiat. I volem
que ho continue sent per molts anys: preservant el capital natural,
reforçant l’entramat econòmic i social, potenciant un turisme de
qualitat.

L

ITORAL. Altea és la casa de la mar. I de Cap Blanc al Mascarat

es fa necessària una reforma integral: un projecte ambiciós que
permeta conciliar, estimar i festejar tots els colors del mar. Volem un
model clar de litoral, amb passejos amplis, segurs, il·luminats, i amb
l’al·licient d’un determinat atractiu cultural.

T

RELLAT.

Si no fóra pels valencians, el món no tindria
trellat. Som gent normal que s’estima la gent normal: la gent de
trellat. Volem, simplement, un poble de trellat. Més que de dretes o
d’esquerres, preferim ser de trellat.

M’han
demanat,
com
a
responsable de Noves Tecnologies del
programa del Bloc, que vos explique
els nostres projectes per a Altea. I ja
veieu, aplegat aquest punt d’aquestes
paraules plenes de sentiments, encara
no ho he fet. Crec que mereixieu que
compartira amb vosaltres la meua clara
aposta pel Bloc. Que formàreu part del
meu somni. Les Noves Tecnologies,
amics i amigues, no són una part “sense
importància” d’aquest projecte d’Altea.
Són el nostre futur i haurien de ser el
nostre present. No sols estem parlant
de facilitar a tots els alteans i alteanes
l’accés a Internet (amb un projecte que
duem mesos treballant en els aspectes
legals). No sols estem parlant de que
els nostres xiquets i xiquetes i els
nostres majors puguen beneficiar-se
d’un món ple de possibilitats. No ens
limitem a voler crear la infraestructura
necessària per a que la relació entre

els ciudatans i l’Ajuntament siga més
àgil i eficaç. No sols creiem que tota la
nostra Altea ha d’estar accessible al
turisme en Internet... Estem parlant de
les Noves Tecnologies com a base d’un
model econòmic i d’ocupació de futur,
sostenible i respectuós amb el nostre
entorn i el turisme que ens mereixem.
El futur Parc Tecnològic del Montagut
ha de ser un viver d’empreses locals,
però també ha de ser el destí elegit
per companyies internacionals per a
establir-se, gaudint del nostre entorn
privilegiat i del clar suport del Govern
Local... oferint llocs de treball directes
i indirectes de qualitat. Una altra Altea
és possible, i les Noves Tecnologies ens
donaran l’oportunitat de progressar
econòmicament mantenint un encant
que mai hem de perdre. És el meu, el
nostre, compromís amb Altea... amb tots
vosaltres. Comencem a somniar!

APUNTS SOBRE UNA PROPOSTA
D’INTERVENCIÓ ESPORTIVA
MUNICIPAL
Cada vegada sembla més evident que la pràctica esportiva organitzada correlaciona
positivament amb la qualitat de vida d’una societat. Per les seues implicacions en
el camp de la salut i per la seua dimensió social, mereix tota la nostra atenció.
Hi ha, però, un tercer aspecte de l’activitat esportiva, a més del social i el relatiu
a la salut, que per ell mateix justifica la inversió de recursos públics: la dimensió
formativa de l’esport, el paper que juga en el desenvolupament, tant físic com
mental, dels nostres joves.
Cada vegada més xiquets i joves trien una activitat esportiva com a opció preferida
per a omplir el seu temps d’oci. Cada vegada més pares estan convençuts que
la pràctica esportiva regulada contribueix a la formació integral dels seus fills
i demanden la qualitat que mereixen. Cada vegada és major el consens entre
educadors, investigadors i experts a considerar la pràctica esportiva primerenca
com una poderosa eina formativa.

E

quan tot s’ha confiat a la construcció —sense alternatives,
previsions ni diversificacions—, amb un Ajuntament hipotecat que
tenim la responsabilitat de sanejar, volem regenerar i construir un
nou teixit empresarial.

Els clubs esportius i el professorat d’educació física són els protagonistes
principals d’aquest procés. Els clubs són el suport que manté viu l’esport a Altea,
els que s’enfronten cada temporada al repte de satisfer les demandes d’esportistes
i pares, al repte de millorar qualitativament respecte a la temporada anterior. Cal
apostar per dotar-los dels recursos necessaris perquè aquest treball formatiu siga
el més eficient possible i estiga en mans cada vegada més qualificades. Cal reforçar
qualsevol iniciativa dels clubs en la formació progressiva dels seus entrenadors de
base, així com promoure des de l’Ajuntament activitats que apunten en eixe mateix
sentit.

A

Si, a més, és possible coordinar els esforços dels clubs i dels centres educatius,
consensuant un nou patró de funcionament de les escoles esportives municipals
amb l’objectiu d’aconseguir majors índexs de participació i d’incrementar la
freqüència de les seues activitats, estarem donant un salt qualitatiu important en
la direcció adequada.

CONOMIA. En plena crisi econòmica, encara més grossa

LGAR. Si s’acaba el riu, s’acaba el poble. Hi ha voltes en

què el progrés passa per la necessitat de conservar. Som
progressistes. I conservadors. Exactament: conservacionistes. La
millor “zona verda” són els bancals. Preferim les partides més que
no els plans parcials. Volem, per dir-ho clar, un urbanisme sostenible.
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ALTEA LA VELLA
per elles, amb esforç, dedicació i il·lusió
… i són estes tres qualitats les que he
vist en el projecte del BLOC, perquè són
persones com tu i com jo.
El meu somni sempre ha sigut
que Altea la Vella puga gestionar-se per
ella mateixa, que siga un poble segur
per a la gent que viu en ella i per a la

A

els estrangers que viuen en les nostres
urbanitzacions pugen trobar en Altea
la Vella tota la informació i necessitats
municipals que calguen, perquè ells
també són una part important.
Jo vull un poble amb una millor
atenció sanitària, amb un ampliació de

ltea la Vella és el nostre poble,
la nostra essència, és l’origen
i l’arrel i es mereix el mateix
tracte d’igualtat.

Una de les coses de les quals
podem sentir-nos orgullosos/es és del
nostre entorn, dels nostres paisatges
amb els ametlers de fons, amb les
nostres cases blanques, eixe benestar
que produeix viure en Altea la Vella …
Però tot i poder gaudir d’esta qualitat
de vida, tenim moltes carències que cal
reivindicar.
La majoria de vosaltres em
coneixeu, no entenc de política ni pretenc
a aquestes altures saber-ne, però sóc
una persona a qui li han ensenyat que si
vols aconseguir les coses, has de lluitar

gent que ens visita. Que siga un poble on
els nostres xiquets, joves i majors vegen
cobertes totes les seues necessitats:
que hi haja parcs infantils millor situats,
que les instal·lacions esportives
estiguen cuidades i vigilades tot l’any,
que els nostres joves tinguen un Punt
d’Informació Juvenil que siga lloc de
reunió i encontre i puguen informar-se de
beques, viatges, treballs, voluntariat…,
que els nostres majors tinguen tota
la informació que cal sense haver de
desplaçar-se fora del nucli d’Altea la
Vella: ajudes i subvencions, tributs. Que

l’horari mèdic per a poder abastir a la
població com cal, sense preses, perquè
ens ho mereixem. De la mateixa manera
que vull un poble on es canvie tot el
clavegueram per a que la qualitat de la
nostra aigua siga la millor i soterrar el
cablejat de llum i telèfon per a donar
més bellesa, si cap, al nostre poble.
Somnie amb una Altea la
Vella que veu solucionat el tema de
l’aparcament i de la circulació. Amb
un poble preparat per a les noves
tecnologies i presentat com un gran

valor turístic, sense oblidar-nos dels
nostres arrels. Ajudar als nostres
comerços a fer front a la crisi actual
amb una ampliació i millora del servei
de transport públic que ens comunique
amb Altea i els pobles del voltant.
No em puc oblidar de la nostra
Serra Bèrnia, per a protegir-la de la
construcció massiva.
Jo vull un ajuntament clar,
honest, participatiu i accessible, que
em parle de tu a tu. Que done suport a
les associacions culturals, musicals
i esportives del nostre poble. Un
ajuntament amb una altra manera de fer
política, deixant de costat els interessos
personals i partidistes, un ajuntament
on tots facen força per aconseguir el
mateix objectiu: fer el bé pel nostre
poble.
En el projecte del Bloc es
veuen complits tots els meus somnis
i il·lusions, perquè no volem grans
infraestructures, volem el benestar de
la nostra gent, del nostre poble, però
sense la vostra ajuda i el vostre suport,
aquest somni no és possible.
Ajuda’ns a aconseguir aquest somni
per a Altea la Vella, perquè jo SÓC COM
TU, perquè la gent del Bloc d’Altea SOM
COM TU.

EL FORNET. UN GRAN CENTRE COMERCIAL?

T

inc 45 anys i recorde com jugava
pels carrers del Fornet, quan
encara no hi havia “canto rodado”
( potser en aquella època no teníem cap
senya d’identitat).També recorde com,

cap a la vesprada, arribaven els veïns
del camp amb els matxos i entraven pel
mig la casa cap al corral. Eixes coses
em produeixen enyor, però és temps
passat, encara que per algunes actituds
sembla que hi haja persones que, com
nous hippies moderns ( eixos del “Plus
p`al salón”) vulguen fer tornar Altea cap
enrere.
El que és cert és que al Fornet
ja queden molt pocs veïns. Quasi tots

han venut les cases i ara sembla que
tot són negocis -cosa que, per altra
banda, em sembla perfecte. Però el cas
és que viure al Fornet és quasi un acte
de romanticisme, ja que no és gens
còmode arribar amb la compra, seure a
prendre la fresca a l`estiu… Es lògic, els
interessos dels comerciants no són els
mateixos que els dels veïns, però pense
que caldria protegir el Fornet de sorolls
per la nit, de para-sols pel mig del carrer,

de les males olors del fem, de l’ocupació
quasi total de la Plaça de l’Església per
on ja no pots passejar… per tal de no
acabar -amb tots els meu respectescom Benidorm o Guadalest, on cadascú
trau al carrer el que vol i sembla un
popurri de coloraines i productes.

fons la serra Bèrnia i el Penyal d´Ifach.
En aquella època ja hi havia
alguns
xalets
disseminats
que
començaven a construir-se, però
semblava que estaven integrats en el
paisatge i ningú tancava el seu terreny
amb tanques de dos metres d´alçada.
En els darrers vint anys, han
proliferat per tot arreu i de manera
incontrolada xalets-monstres de més
de 500 metres quadrats de construcció.
Hi ha llocs on les tanques són tan altes
que el camí sembla un corredor tancat
des d´on no veus ja el poble.
Pense que hauria d’haver una
normativa que regulara l´altura dels
tancaments, fent que els propietaris les
feren de plantes i arbusts i sense tapar
la vista del poble.
La Partida El Planet ha
crescut en els darrers vint anys, però
evidentment, patim una manca en
infraestructures i serveis.
El transit de cotxes és tan gran
que a vegades resulta perillós eixir a

tirar el fem als pocs contenidors que hi
ha i que sempre estan plens.
Cal controlar si, efectivament,
es fa la recollida del fem diàriament,
perquè a vegades passen i d´altres no.
La creació del col·legi al Planet
ha fet que a les hores punta, no es puga
quasi circular per la zona, perquè cotxes
particulars -amb un xiquet o dos cada
vehicle- passen a gran velocitat de camí
a l’escola. Caldria impulsar el transport
públic escolar a esta zona i estudiar el
problema del trànsit que crea als veïns.
També cal vore la possibilitat de fer un
transit rodat, que es pujara per un camí
i es baixara per l´altre.
És perillós caminar per la nit.
Si vols passejar amb el gos o anar a
visitar un veí, no pots oblidar mai la
llanterna perquè tens perill que algun
cotxe t’atropelle. No cal posar cinquanta
fanals com s´ha fet en altres llocs, però
sí algun que altre.
Cada veí té un pou i és
responsable del destí dels seus residus

fecals i després paguem taxes per
contaminació al medi ambient, si el
que volem precisament és donar-li una
solució al problema. Cal construir una
xarxa de residus fecals i connectar-la a
la de la zona comercial de Cap Blanc, no
està tan lluny.
Cal impulsar la creació d´una
associació de veïns del Planet.
Perquè els veïns del Planet s´ho
mereixen. Es mereixen poder seguir
vivint en un lloc envejable i amb qualitat
de vida, amb els serveis indispensables
que demanda un ciutadà del segle XXI.
Perquè Altea s´ho mereix, es
mereix cuidar les seues partides, perquè
cadascuna d´elles té el seu encant i la
seua identitat particular.
Perquè cada una de les nostres
partides ha de semblar una flor i totes
juntes formar un bonic ram de flors que
ha de ser el nostre poble.

Així, cadascú podrà fer la seua
vida: els negocis guanyar els seus diners
i els veïns viure còmodament.

EL PLANET

T

inc 49 anys i visc des de ben
menuda a la Partida el Planet,
que fita amb la de Cap Blanc
per baix.
El record de la meua infantessa
és el de córrer pels camins de terra i
pels tossals, jugar pels bancals d´agret
, banyar-nos en la sèquia i buscar
cargols pels erms. Recorde que des de
qualsevol lloc es podia vore el poble, al
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Perquè ens ho mereixem.

