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El TSJCV dóna la raó al BLOC
i anul·la el PAI Los Puentes del Algar
La sentència del TSJCV estima el recurs que
el Bloc d’Altea va presentar contra la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de 31 de gener de 2006, que aprovava definitivament este Pla parcial i, per tant, anul·la
esta resolució.

El Bloc explica que la sentència implica
la nul·litat de tota la tramitació d’esta
actuació urbanística i, per tant, en cas de
voler reprendre el projecte els interessats,
s’hauria de començar de nou tot l’expedient,
fins i tot l’adjudicació.

zadora, Altea Futura, no tindria dret a una
indemnització de 14 milions d’euros que ha
reclamat pels perjudicis que li hauria ocasionat la paralització injustificada d’este projecte i que l’Ajuntament d’Altea no hauria
de pagar ni un cèntim.

Este projecte pretén urbanitzar 2,5 milions de
m2 en l’entorn d’una zona humida d’especial
protecció —el riu Algar—, amb la construcció de 6.000 vivendes, un camp de golf de 18
forats, 4 zones hoteleres i tres macroàrees comercials, mijantçant una modificació puntual
del PGOU vigent, de l’any 1982.

Per evitar que es puga tornar a tramitar el
projecte, Pepa Narbó i Baltasar Ripoll,
han presentat una proposta formal per tal
d’iniciar els tràmits davant de la Conselleria
de Medi Ambient per a declarar el riu Algar Paratge Natural Municipal.

El Bloc d’Altea vol expressar la seua total
satisfacció per esta sentència que confirma
els seus arguments contra la urbanització
d’este paratge i justifica la seua llarga i persistent lluita davant dels tribunals.

La sentència també significa que la urbanit-
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BLOC d’Altea
La gent pregunta,
i ara què?

no vol dir que haja abandonat l’Ajuntament,
simplement implica que ha de compaginar
el seu treball com a funcionari de la Universitat d’Alacant amb la seua responsabilitat
com a regidor.
Ara, el nostre grup municipal s’ha hagut
de reorganitzar per continuar defensant els
objectius: treballar pel consens i per fer una
oposició constructiva que ajude a millorar
Altea, encara que la resta de grups treballen
en un altre sentit. El Bloc és conscient que
això suposa un major esforç, però l’assumix
perquè estem en temps difícils. Perquè els
regidors del Bloc tenen altres faenes on tornar, faenes que els agraden, i això no ho poden dir tots els membres del plenari alteà.
Ací podreu conéixer algunes de les propostes que hem fet en estos tres anys. Comprovareu al llarg d’esta publicació que som
l’únic grup que no s’ha desviat del camí que
es va marcar des del començament de la legislatura: treballar pel bé del poble d’Altea,
sempre per damunt dels interessos partidistes i personals.

El Bloc d’Altea mira el futur de cara. En
esta legislatura tan estranya hem patit situacions inesperades que ens han fet més forts
i ens han ajudat a prendre la determinació
de treballar com un col·lectiu cohesionat
on no hi ha cap veu que s’escolte més alta
que l’altra.

Visita la nostra web: www.blocaltea.com

(Nota de Premsa Grup Municipal Bloc-Verds del
dia 12/05/2010, extracte).

El tribunal estima el recurso
presentado por el Bloc.
Julio Marín, Información, 30/05/2010 (extracte).

En el Bloc ens oposen frontalment a la pretensió d’Altea Futura, urbanitzadora del PAI
Los Puentes del Algar, de rebre una compensació econòmica per la no execució d’eixe
projecte. El 2007, Altea Futura va pagar a
l’Ajuntament més de 7,5 milions d’euros
com a avançament pels drets d’urbanització.
Ara, reclama la devolució d’eixos diners–
anteriorment n’havia arribat a demanar 14en compensació pels perjudicis que la paralització d’este PAI li ha ocasionat.

Després de la moció de censura encoberta
que es va escenificar en el plenari de l’1 de
juny, on PP, Paca Sevila i Carolina Punset
pretenien posar i llevar regidors al seu gust,
el Bloc continua treballant per Altea.

L’única cosa que han aconseguit és que Baltasar Ripoll renuncie a l’exclusivitat. Això

Ballester reclama
fins a 14 milions
a l’Ajuntament

El TSJ anula el PAI
Puentes del Algar

Esta cohesió i les ganes de mirar cap al futur
del nostre col·lectiu fan que afrontem amb
molta energia i ganes de treballar la nova
situació de la política alteana. Continuem
tenint un govern en minoria que no ha sabut,
ni sap, consensuar les propostes i que ara
s’enfronta -a més de al deute heretat i a la
crisi econòmica global- a l’obstaculització
sistemática i interessada que comença a
exercir una nova i estranya majoria.

No els ha eixit bé la jugada perquè el que
intentaven és que Pepa Narbó tornara al
seu treball de mestra de l’Escola d’Adults
Municipal, incompatible amb el càrrec de
regidora, i, així, tindre l’oportunitat d’influir
sobre la persona que la substituïra en el grup
municipal.

de Altea y anular, por tanto, el PAI Puentes
del Algar. El tribunal “tumba” de esta forma
la resolución de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Alicante adoptada el 31 de
enero de 2006 por la que se aprobaba definitivamente una modificación puntual del
Plan General y la homologación del citado
sector urbanístico.

El Bloc d’Altea es nega a que l’Ajuntament
pague un sol euro a la promotora ja que el
PAI Los Puentes del Algar és il·legal i nul de
ple dret des de l’inici de la seua tramitació,
per ser contrari a la legislació ambiental, que
protegix les zones humides, i per haver sigut
adjudicat al Grup Ballester sense la publicitat i concurrència obligades.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado
estimar el recurso interpuesto por el Bloc

Per això, si cal, els regidors del BLOC emprendran les accions legals necessàries perquè no es pague ni un cèntim a l’empresa.

Unix-te al Bloc
El Bloc pide expli- El Bloc de Altea procaciones al Consell pone que el entorno
por Campomanes
del río Algar sea
REDACCIÓN, Información, 02/04/2010 (extracte)
declarado Paraje
Natural Municipal
La formación pretende implicar a todos los municipios
para lograr que sea Parque
Natural Fluvial.
J. M. / REDACCIÓN, Información, 23-06-10 (extracte).

Los nacionalistas llevan a las Cortes el debate sobre el recurso de la Generalitat al fallo del TSJ contra las obras de ampliación
del puerto.
El diputado del Bloc Nacionalista Valencià
en las Cortes valencianas y Síndic del grupo parlamentario Compromís ha reclamado
al la Generalitat que dé explicaciones sobre
el recurso presentado contra el fallo del TSJ
contrario a la ampliación del puerto deportivo de Campomanes, en Altea. (...)

El riu Algar, sempre
una condició del Bloc
L’any 2008, el Bloc va condicionar
l’aprovació dels pressupostos municipals a
la neteja i regeneració de l’Algar. Vam aconseguir un acord signat amb el PSOE que, un
any després, es va materialitzar en l’actuació
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
en el tram final del nostre riu. Tots podem
vore i disfrutar el resultat d’esta inversió.
Ara cal mantenir l’Algar en les condicions
òptimes perquè siga un reclam tant per a les
persones del poble com per als visitants. El
Bloc vol que l’Algar forme part del motor
econòmic d’Altea, però no per la urbanització dels seus terrenys sinó per l’aposta decidida pel seu ús agrícola, lúdic i sostenible.
Cal donar a conéixer la seua riquesa biològica i impulsar així un turisme que busca un
entorn i unes activitats d’oci respectuoses
amb el medi ambient.
Bloc d’Altea.

El portavoz del Grupo Municipal BlocVerds del Ayuntamiento de Altea, Baltasar
Ripoll, presentó ayer una propuesta para
ser elevada al pleno para iniciar los trámites
ante de la Conselleria de Medio Ambiente
para declarar el río Algar Paraje Natural
Municipal. (...)
Según el Bloc, tras la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia que daba la razón a su
colectivo y anulaba la tramitación del PAI
Los Puentes del Algar, “no se debe perder
ni un día más sin dotar al río de una figura
que lo proteja de agresiones urbanísticas y
vertidos incontrolados, además de poner en
valor su riqueza ecológica de flora y fauna y
de punto de paso de gran cantidad de aves”.

d’Altea ens van demanar un temps per a
estudiar, completar i intentar millorar la proposta. Per fi han arribat eixes aportacions,
un refregit del que ja demanava el Bloc.
Per a nosaltres, s’ha de començar amb una
figura de protecció d’efectivitat immediata,
que impedisca la seua urbanització al mateix
temps que s’enceten els treballs per a delarar-lo Parc Natural. No podem tardar més,
l’Algar no pot esperar més. El plenari d’Altea
ha de demostrar la seua voluntat majoritària
de protegir definitivament el riu d’agressions
i demanar a una veu a la Conselleria que inicie els tràmits el més promte possible.
Bloc d’Altea

El TSJ ratifica
la nulidad del PAI
del Algar por su
impacto en el río
El programa preveía 6.000
casas, un campo de golf, hoteles y comercios.
S. N., El País, 30/05/2010 (extracte).

Por último, la responsable de urbanismo del
Bloc, Pepa Narbó, consideró que la revisión
del Plan General que se está realizando es
“una oportunidad excelente para plantear
esta figura de protección del río, Paraje Natural Municipal, dentro de un nuevo modelo
urbanístico sostenible, de acuerdo con las
necesidades reales de la sociedad alteana del
siglo XXI”.

L’única manera
d’evitar la urbanització del riu Algar
és protegir-lo
L’objectiu de la proposta del Bloc és protegir l’entorn del riu de manera que només
estiguen autoritzats els usos i les activitats
compatibles amb els valors i recursos d’un
paratge fluvial que és únic en el País Valencià. La resta de grups de l’Ajuntament

El proyecto, impulsado por la mercantil Altea Futura, ya fue anulado en abril de 2009
por vulnerar las condiciones de impacto
ambiental. Ante la paralización del PAI, el
promotor ha presentado una demanda en el
consistorio en la que reclama 14 millones de
euros en concepto de daños y perjuicios.
(...) Según el Bloc, el fallo también implica
que la pretensión de la promotora de exigir
al Ayuntamiento 14 millones en concepto de
indemnización por daños y perjuicios por la
paralización del PAI “no tiene ningún sentido, y el Ayuntamiento no debería pagar ni un
céntimo”. (...)

Fes-te amic del Bloc en Facebook

BLOC d’Altea
Tampoc no ens
oblidem dels Arcs

nificatius des del punt de vista històric i etnogràfic que ara es veuen amenaçats pels canvis.
Bloc d’Altea

Anem més enllà en la
protecció de la serra

Després de moltes iniciatives i denúncies del
Bloc, la Conselleria de Cultura ha iniciat els
tràmits per a declarar Bé d’Interés Cultural
(BIC) les restes de l’aqüeducte romà dels
Arcs. Per fi, esta part tan important del nostre
patrimoni tindrà la protecció que es mereix.
Bloc d’Altea

I defensem el
manteniment de
les sèquies

El plenari d’agost va aprovar per unanimitat la modificació de les ordenances del Pla
Parcial El Áramo –que s’estén per la serra
Bèrnia- per a impedir que es produïsquen
construccions que tinguen un efecte pantalla. Els regidors del grup municipal del Bloc
van aconseguir que s’incloguera també el
compromís de fer el mateix en altres dos zones molt castigades per estes actuacions, la
Mallà (Altea Hills) i el Mascarat. Amb estes
mesures no podem desfer els efectes devastadors que ha tingut la voràgine urbanística
sobre el nostre entorn però sí que pretenem
que no es permeta ni un excés més.
Bloc d’Altea

El Bloc va presentar al plenari una moció
perquè l’Ajuntament féra efectiu el seu
compromís de subvencionar part del manteniment de les séquies del Rec Major, moltes
de les quals passen per zones urbanes. Amb
la proliferació del rec per degoteig, el Rec
de Dalt ja va decidir abandonar definitivament l’ús de les séquies.
Per al Bloc, el manteniment de les séquies
en funcionament és bàsic per a preservar el
paisatge i evitar la degradació mediambiental i agrícola d’uns terrenys molt pròxims al
nucli urbà. A més, funcionen com a desaigüe
de pluvials, donant un servei importantíssim
al municipi.
Per això, considerem que l’Ajuntament
s’ha d’implicar en el seu manteniment, a
més d’assegurar la protecció del patrimoni
hidràulic del nostre poble: la sènia de Cap
Blanc, els diferents molins, com el Molí dels
Moros, i els trams del sistema de rec més sig-

La font que no era
un problema

Després d’una mica de demagògia per
part d’alguns regidors, la font del carrer
Garganes no ha sigut un obstacle per a la
desfilada dels Moros i Cristians. La proposta del Bloc és que es retire definitivament l’ajardinament que envolta la font i
s’ubique en un lloc on no s’haja de moure
més per evitar el gasto i la degradació de les

Contacta amb nosaltres: info@blocaltea.com

jardineres. Així, es podrien col·locar altres
elements decoratius més fàcils de retirar cada
any. La font no és el problema, el problema
és l’ostentós i difícilment movible ajardinament que algú va decidir col·locar sense pensar en els costos que implicava. O no?
(Seguiu la notícia en el nostre Facebook)

La Conselleria de
Cultura reduïx a la
meitat la inversió en
el Conservatori
La sorprenent política d’estalvi de la Generalitat Valenciana, governada pel PP de
Camps, ha retallat per on més mal ens fa:
les nostres escoles i conservatoris de música i les societats musicals. Això posa en
perill la supervivència de 29 conservatoris
municipals (amb els seus mestres inclosos)
i 28 societats musicals. El Conservatori
d’Altea perdrà 80.000 euros -un 57,05%
menys respecte a l’any anterior. Amb eixa
reducció tan dràstica és impossible que el
nostre Conservatori sobrevisca en les condicions adequades.
En el Bloc som conscients del valuós paper
que tenen les bandes i les escoles de música:
són part de la nostra cultura, de les nostres
arrels i de les opcions d’oci i educació de
molts i moltes joves, que s’integren socialment en estes formacions. A més, les societats musicals representen un moviment
associatiu típicament valencià de gran importància. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana –que amb
el treball i la pressió que ha exercit ha aconseguit un acord per reduir la retallada a les
societats musicals que encara els deixa lluny
dels màxims històrics d’inversió- aglutina
més de 500 societats musicals, uns 40.000
músics en actiu, més de 200.000 socis i al
voltant de 60.000 alumnes en les escoles de
música de les bandes. Quasi res!
Però això i el fet que els nostres conservatoris siguen un viver de grans músics professionals no ha sigut suficient per a mantenir la subvenció. Això sí, la Fòrmula 1 i la
visita papal han sigut inversions prioritàries
per al nostre govern autonòmic, com també
ho són els concerts de Bisbal i de Julio Iglesias. Gràcies per l’ajuda, senyor Camps. Els
nostres diputats del grup Bloc-Compromís
–Enric Morera i Josep Maria Pañella– continuaran alçant la veu en les Corts Valencianes
per la dignitat dels nostres músics i de les
nostres bandes.
(Seguiu la notícia en el nostre Facebook)

Incorpora’t al futur
El Bloc demana
millorar l’aparcament
d’accés al poble antic
(Nota de Premsa Grup Municipal Bloc-Verds del
dia 12/03/2009, extracte)

als que l’habitem com per a aquells que ens
visiten, atrets pel blanc i el blau que publicitem en els nostres fullets d’informació turística, que han de tornar a casa amb el record
del color gris de la brutícia que impregna els
nostres carrers.
El Bloc creu que s’ha d’afrontar amb valentia
la renovació del contracte de la neteja, contemplant tots els models de gestió possibles
que ja estan en ús en altres pobles i adoptant
el que ens siga més adequat a llarg termini.
Bloc d’Altea

El Bloc denuncia
els problemes
d’ordre públic en el
nucli històric

tenibles amb l’habitabilitat i el respecte als
veïns —com havia passat sempre—, perquè
les dos coses mantenen viva la zona. Cal
mantenir el poble antic com un nucli de
població habitable i comercialment actiu.
Eixe és el millor reclam turístic d’Altea.

“El Bloc reivindica la
suspensión de licencias para construir
en el núcleo histórico
de Altea la Vella”
(Titular de Información, 04/03/2009)

(Nota de Premsa Grup Municipal Bloc-Verds del
dia 16/07/2009, extracte)

És el primer que veu la gent que ens visita i
el seu estat, a pesar de les nostres denúncies,
és lamentable.

Altea no es mereix
estar tan bruta
Durant molts anys, el nucli històric d’Altea
s’ha caracteritzat per la raonable convivència
i el respecte que han mantingut els veïns del
barri i els negocis de restauració i oci. Lamentablement, esta situació ha canviat. L’abús en
l’ocupació de places i carrers i l’ampliació
il·legal de l’horari d’apertura al públic
d’alguns locals ha creat problemes greus en
la convivència amb els habitants de la zona.

L’any 2006 va caducar el contracte del fem i
l’Ajuntament arrossega un deute de més de
2 milions d’euros amb l’empresa. Això ha
provocat una situació insostenible: el govern
municipal no pot exigir més eficàcia a la concessionària, que s’amaga darrere del deute
per donar un servei de mínims, molt deficient.
La imatge d’Altea és inacceptable, tant per

El soroll i la proliferació a altes hores de la
matinada de grups descontrolats que beuen
al carrer, fan botellot i protagonitzen baralles al carrer fan impossible el descans nocturn i deixen una imatge deplorable i bruta
del lloc més visitat pels turistes.
Ni el PP en el seu dia ni el PSOE ara han tingut voluntat per a sol·lucionar el problema.
En el Bloc pensem que es pot compatibilitzar la defensa d’activitats econòmiques sos-

El plenari va aprovar esta proposta del Bloc,
conseqüència de l’acord per a aprovar el
pressupost del 2008, on vam exigir mesures
de protecció urbanística per a este lloc tan
emblemàtic mentre es redactara un Pla Especial de Reforma Interior (PERI). Açò és
una victòria davant dels abusos que el territori alteà ha patit durant molts anys.

Protegim la imatge
d’Altea la Vella
Segons Baltasar Ripoll i Pepa Narbó, este
PERI “ha de regular qualsevol construcció o
reforma d’Altea la Vella, de la mateixa manera
que ho fa el del nucli històric d’Altea, per a
mantenir la seua imatge característica, protegir
el seu patrimoni i permetre recuperar i mantenir l’habitabilitat d’esta zona del poblet”.

Visita la nostra web: www.blocaltea.com

BLOC d’Altea
Recuperem una
zona verda pública
en la serra

• Vam proposar que les inversions dels fons
estatal i autonòmic es destinaren a infrastructures que generaren treball a llarg termini i que, també, estalviaren diners a curt
termini a les arques municipals.

ja ha passat en alguna localitat veïna. Per
eixe vot, treballat i reflexionat, hi ha hagut
qui no ha dubtat a insultar-nos públicament.
Ara, una sentència judicial ens reafirma la
legalitat de la nostra decisió.

• Hem proposat la creació d’una central de
compres, que abaratisca costos.

(Podeu completar esta informació visitant la
nostra web: www.blocaltea.com)

• Quan ha arribat l’hora de les retallades, hem
proposat que tots els grups polítics ens implicàrem de la mateixa manera en la reducció del dèficit. No ha sigut així. Ha guanyat
el vot miserable de l’atac personal i la moció
de censura encoberta. El Grup Municipal
continua treballant perquè en les retallades
impere el sentit comú i no la demagògia.
L’any 2006, un particular, va decidir construir la rampa d’accés al seu garatge en esta
parcel·la, es va abancalar el terreny amb marges de pedra caravista, el va cercar amb un
mur i fins i tot li va posar llums.
Les contínues denuncies sobre l’apropiació
indeguda d’esta zona verda pública han forçat
que es materialitzara la seua recuperació per a
tots els alteans i alteanes.

Iniciatives
econòmiques
El Bloc, tot i no formar part del govern, ha
treballat sempre per aportar idees efectives
per a fer front a una legislatura caracteritzada per la crisi econòmica global i per la
nefasta herència d’un dèfict municipal escandalós. Seguint este criteri:
• Hem donat suport a dos pressupostos (2008
i 2009) a canvi que es treballara per la protecció del riu Algar, per una neteja del poble
més efectiva, per la protecció del patrimoni
arquitectònic i paisatgístic (especialment
d’Altea la Vella), per la inversió en educació,
etc. Tot i això, el govern municipal no ha satisfet moltes de les nostres expectatives –que
són, al cap i a la fi, les expectatives lògiques
dels alteans i alteanes. Per això, és extremadament difícil que el Bloc done suport a un nou
pressupost i, conscient d’eixe fet, el regidor
d’Hisenda no ha gosat fer una proposta.
• Vam aconseguir la reducció del 10% del
salari dels regidors l’any 2008, com a contrapartida per la revisió de l’IBI.
• Hem donat suport a la revisió cadastral per
a subsanar greuges impositius i no hem dubtat exigir a la Gerència del Cadastre que
modifique els criteris de càlcul que ha fet
servir perquè considerem que no corresponen
a la realitat actual. Serà imperdonable que el
PSOE mire cap a un altre lloc i deixe que es
passen els rebuts amb el valor actualitzat.

Fes-te amiga del Bloc en Facebook

• Ara fa més d’un any vam proposar, per
primera volta, un pacte de tots els membres
del plenari, que ens servisca de guió de la
política econòmica municipal per tal de
poder superar el difícil moment econòmic
que patim.

Una aposta
de futur sostenible:
el Bloc ha demanat
un ecoparc
(Nota de Premsa Grup Municipal Bloc-Verds del
dia 16/11/2009, extracte)

• No hem parat de demanar imaginació i
iniciatives valentes per a reduir gastos en
totes les àrees. Per exemple, la Regidoria de
Cultura hauria de negociar amb les societats
musicals alteanes el futur dels certàmens. És
una llàstima, per exemple, que el Certamen
de Xirimita haja deixat de fer-se per motius
econòmics, a pesar de la seua gran qualitat.
La proposta del Bloc és que els certàmens
siguen bianuals, de manera que estalviem diners i, al mateix temps, puguen ser més lluïts.
• Des de primer hora hem demanat la revisió dels contractes caducats i d’altres que
no havien seguit cap tipus de concurs i que
ens costen diners a tots. És el cas dels serveis de la piscina municipal, el Palau, el fem
o l’aigua.
A mitjans d’octubre ens han presentat –per
fi- el plec de condicions de la recollida de residus sòlids urbans i neteja viària. D’entrada,
podem dir que alguns punts ens criden
l’atenció, com el fet que l’oposició no estiga
representada en la mesa de contractació.
De moment, només s’ha adjudicat el nou
contracte del subministrament de l’aigua,
ara fa dos anys. El Bloc va votar en eixe
cas l’opció que va considerar millor per al
poble d’Altea a llarg termini, més encara si
tenim en compte que no existia un informe
de l’interventor municipal que valorara la
viabilitat econòmica de les diferents propostes. De fet, algunes vorejaven la baixa
temerària. Eixa pràctica implica que es presenta l’oferta més barata per fer-se amb el
contracte i, immediatament, es demostra que
la tarifa ofertada és deficitària. Per tant, com
que el preu marcat és econòmicament insostenible i l’empresa perd diners, es pugen
les tarifes. D’haver-se adjudicat el servei a
estes empreses, en poc de temps hauríem
patit augments del 40% en les tarifes, com

En l’actualitat, Altea només té contenidors
de vidre, paper, envasos, piles i oli de cuina, que no solucionen el greu problema dels
altres residus produïts per una població de
més de 23.000 habitants. Per això és fonamental comptar amb un ecoparc que busque
la millor eixida per a cada tipus de residu.
Este punt verd hauria de servir per a gestionar residus com electrodomèstics (neveres,
mòbils, etc), residus perillosos (bateries, radiografies, fluorescents, etc.) o consumibles
informàtics. En l’ecoparc també podrien
tractar-se les restes de poda per a fer biomasa i crear així una nova activitat ecològica,
sostenible i econòmicament rendible.
Esta infrastructura es complementaria amb un
ecoparc mòbil que recolliria estos residus per
diferents zones del municipi, facilitant així
que qualsevol usuari puga accedir a este servei i, alhora, adquirisca l’hàbit i la consciència de reciclar tots els residus que produïx.
La nostra proposta era incloure esta infrastructura entre els projectes finançats pel segon Fons Estatal d’Inversió perquè el Bloc
considera que, a més de l’impacte en la sostenibilitat local i en la qualitat de vida de la
població, estes instal·lacions permetrien la
creació de nous llocs de treball estable.

Pren partit pel Bloc
La piscina municipal

Altea necessita desviar el trànsit de pas pel
nucli urbà però construir la variant val molts
més diners que el rescat de l’AP7. Inexplicablement, els successius governs del PP i del
PSOE han prorrogat la concessió de l’AP7
al llarg dels seus mandats. Ja fa massa temps
que paguem, que no intenten enganyar-nos
més: és una qüestió de voluntat política.
Bloc d’Altea

Després de molt insistir al llarg de tota la legislatura i d’haver rebut infinitat de queixes,
per fi s’escometen millores en la piscina municipal. Per al Bloc és inadmisible que les
obres de titularitat pública es facen tan malament. Ara cal treure a concurs la concesió
i vetllar pel bon servei i manteniment d’esta
infrastructura municipal.
Bloc d’Altea

És imprescindible
alliberar l’AP7.
El Grup Parlamentari
Bloc-Compromís
ha presentat
una proposta formal
a les Corts

solucionar els problemes i les deficiències
actuals- és el moment de prendre decisions.
Este estudi avala les denúncies del Bloc sobre la inexistència d’una xarxa de transport
públic pràctica i de qualitat que connecte el
poble antic i l’extraradi amb el centre i facilite l’accés als centres de salut i a altres
serveis d’una manera poc contaminant.
Per cert, podrien haver-se destinat diners del
Fons Estatal a este propòsit però el govern
Cipal-PSOE no ho va considerar oportú.
(Nota de Premsa Grup Municipal Bloc-Verds del
dia 14/06/2010, extracte)

Altea necessita
transport públic
i sostenible
Des del Bloc hem insistit, des de totes les
instàncies possibles, en la necessitat de dotar Altea d’una xarxa de transport públic que
facilite la mobilitat dels alteans i, alhora, contribuïsca a millorar els nivells de contaminació del nostre entorn. Per això hem presentat
diverses propostes que ajuden a este propòsit:
• Hem demanat una nova parada de Tram
en Cap Blanc/El Planet, que done servei al
nombrós nucli de població d’estes partides
i a la zona comercial. Facilitar la connexió
entre el nucli urbà i les àrees comercials i
de població més grans és imprescindible per
revitalitzar l’economia i millorar la qualitat
de vida dels nostres habitants.El futur Tramvia de la Marina, que suposa la construcció
d’una doble vía, és, segons el Bloc, la cojuntura idònia per a instal·lar este nou baixador.
(Nota de Premsa Grup Municipal Bloc-Verds del
dia 26/04/2010, extracte)

• Tan fàcil i barat com instal·lar aparcaments per a bicicletes als voltants dels edificis i infrastructures públiques (esportives,
sanitàries, educatives, etc) i de les platges,
de manera que se’n fomente l’ús. Ara per
ara només n’hi ha un aparacament al Mercat
Municipal –ocupat sempre per motos- i a la
platja de la Roda.
(Nota de Premsa Grup Municipal Bloc-Verds del
dia 01/05/2009, extracte)

A més, cal impulsar un carril-bici L’OllaCap Blanc. No oblidem que les persones que
utilitzen este mitjà de transport col·laboren a
la reducció de la contaminació.
• Acondicionament de la zona de passeig
peatonal de tota la travessia de la carretera N-332 (neteja de marges, cobriment de
sèquies, senyalització de les voreres per al
trànsit de les persones).
• Hem denunciat reiteradament l’estat lamentable dels camins rurals de les partides d’Altea. Al seu deteriorament normal
s’ha sumat la instal·lació del reg per degoteig que, a la llarga, ha provocat esfondraments en els camins que ningú no arregla. El
Bloc ha suggerit que s’incloguen les obres
necessàries per solucionar esta situació en
el Pla Provincial de Cooperació a les Obres
i Serveis de Competència Municipal de la
Diputació d’Alacant.
(Nota de Premsa Grup Municipal Bloc-Verds del
dia 17/02/2010, extracte)

Enric Morera, secretari general del Bloc i
síndic del grup parlamentari Compromís,
va presentar en febrer una proposició de llei
a les Corts Valencianes per a que el Congrés dels Diputats aprove l’alliberament de
l’autopista de peatge. L’AP7 és la nostra
alternativa a la variant projectada, que
tindrà un impacte paisatgístic i econòmic
irreversible per al nostre territori i per a
les nombroses famílies d’alteans i alteanes
afectades pel seu traçat.

• És urgent i necessari dotar Altea d’un servei d’autobús públic, eficient i ecològic
que solucione el col·lapse circulatori, els
greus problemes d’aparcament i reduïsca els
nivells de contaminació. Esta és una exigència reiterada del Bloc i ara que l’Ajuntament
ha rebut el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible -un estudi que analitza la realitat circulatòria del municipi i fa propostes per a

Contacta amb nosaltres: info@blocaltea.com

BLOC d’Altea
La Marina Baixa
Els excessos urbaníspromou el Dia Estellés tics ens preocupen

I el Bloc encara ha
demanat més:
• Protesta per la rebaixa de les ajudes de
Conselleria a les escoles infantils de
1r cicle.
• Contra la retallada en la subvenció al
Circuit Teatral Valencià, que afecta a
Palau Altea.
• Més publicitat i participació en el nou
Pla General d’Ordenació Urbana.

La nit del 3 de setembre, en la Nucia, el Bloc
de la Marina Baixa i el Bloc Jove van organitzar un acte entranyable per commemorar
la figura del poeta valencià Vicent Andrés
Estellés. La lectura dels seus poemes i el
concert del cantautor de Torrent Pau Alabajos, van ser el preludi d’un sopar que la gent
del Bloc de la comarca vam compartir amb
els amics i amigues de Polop, Callosa, La
Vila, Benidorm, Orxeta, Altea i altres pobles
que s’hi van acostar a La Nucia.
L’any que ve esperem que esta festa-homenatge se celebre a Altea i que tots els alteans
i alteanes tinguem més a mà una ocasió
excel·lent per a potenciar la nostra cultura,
retrobar-nos amb gent coneguda de tota la
comarca i conéixer-ne de nova.

Per això el nostre col·lectiu va convidar
Roger Cremades –enginyer forestal, actiu
ecologista, i autor del llibre Macrourbanisme i agressions al paisatge mediterrani- a
que analitzara els condicionants del desordre urbanístic i les seues conseqüències en
el paisatge i la societat valenciana. Després,
els assistents van poder expressar les seues
opinions i inquietuds, amb la qual cosa es va
encetar un debat molt enriquidor.

• Creació del Consell Local de Medi 		
Ambient d’Altea i impuls de les
seues funcions.
• Citologies periòdiques en el Centre
de Salut en prevenció del càncer de
coll d’úter.
• Protesta per l’ús discriminat del
valencià com a llengua pròpia.
• Més neteja de carrers, camins,
barrancs i platges.
• Vigilància de plagues i podes de les
palmeres del municipi.

El Bloc dóna
a conéixer els valors
del riu Algar

• Alerta del deteriorament de carrers i
edificis emblemàtics del nostre poble,
com el carrer Sol.
• Suport a l’IES Bellaguarda per
mantindre tots els grups de nocturn.
• Suport al col·legi Garganes perquè tinga
tot el personal que li correspon com a
Centre d’Educació Especial Comarcal.

Celebrem el solstici
a la vora del riu

• Major presència policial en les partides,
urbanitzacions i els mercats del dimarts.
• Negativa a la instal·lació del magatzem
de residus nuclears a Zarra.
• Volem vore TV3 en la TDT.

La xirimita, el tabalet i les cançons populars
van amenitzar l’arribada de l’estiu. La nit
del solstici ens va servir per celebrar, junt a
més de 60 persones, la sentència del TSJCV
favorable al Bloc que anul·la el PAI “Los
Puentes del Algar”. Gràcies als músics i als
amics que es van oferir a acompanyar-nos!

Quasi un centenar de persones van acompanyar al Col·lectiu Local del Bloc en la
passejada pel riu Algar que vam organitzar
a finals del mes de maig. Va ser una ocasió
única per escoltar les explicacions del nostre guia d’excepció, l’historiador Juanvi
Martín, sobre els punts més interessants del
nostre riu.
També vam poder conéixer el treball desinteressat que fa SEO amb les aus de l’Algar
de la mà de Toni Zaragozí.
Gràcies a la gent que hi va participar per la
seua sorprenent resposta i gràcies, també, a
Juanvi Martín i a Toni Zaragozí per haver
captivat l’atenció d’un grup tan gran de gent.

Pròxima Activitat

del col·lectiu local del Bloc

Una volta per Sogai,
la Pila i el Cascall:
Les transformacions dels
espais agrícoles.
Ruta guiada amb l’historiador Juanvi Martín.

Dimenge 7 de novembre a les 9:30h.
Eixida des de la Ciutat Esportiva.

Per a més informació, visita la nostra web: www.blocaltea.com

