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UN HOTEL AMB "GLAMOUR"
PERÒ SENSE APARCAMENT

Alta

Pels Nadals està prevista la
inauguració d’un hotel de
quatre estrelles a l’antiga
casa de les senyoretes Vives. Habitacions i instal·lacions de luxe però amb un
petit inconvenient: no tenen previst cap lloc d’aparcament.
Com és possible que algú
que té la intenció d’instal·lar un hotel de categoria no pensi en l’aparcament? Aquesta és la pregunta que tothom es feia i
que l’ALTERNATIVA va fer al
propietari de Casa Daurada. La resposta va ser clara: "Sí que vaig pensar-hi però el senyor alcalde va dir-me que això no seria un problema":
Doncs bé, sí que és un problema perquè la intenció és col·locar els
aparcaments justament a l’entrada de l’hotel amb una compensació pel
municipi que obtindria unes places i la recuperació de l’antiga bassa que
hi havia davant del Castell que es convertiria en un petit estany.
L’oposició ha manifestat a l’alcalde que realitzar aquest acord seria mal
interpretat per la ciutadania i que a partir d’aquest moment qualsevol
establiment estaria legitimitat per poder comprar un tram de la via pública pel seu benefici particular. Finalment, s’ha imposat el seny i el propi
equip de govern ha retirat la proposta d’acord compensatori.
continuarà......
Ara, on aparcaran?
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2004

MOLTS NÚMEROS I POQUES IDEES
En el ple ordinari de novembre s’han aprovat uns pressupostos municipals
continuistes per l’any 2004 amb només els vots favorables de l’equip de
govern (AUPA i PSC), l’abstenció del PP i la resta en contra (ABG, CIU i
ERC).
Per l’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ darrere els números hi ha d’haver projectes
i la nostra opinió és que Altafulla no té model de poble. Quina Altafulla volem?: la de quadrar les xifres sense més o la que perfili un determinat model? No tindran ha fet que Altafulla sigui un territori de monocultiu de la
construcció. Durant anys ha estat el de segones residències. Avui anem
cap a on el mercat ens diu: zona residencial d’adossats d’alt nivell.
El nostre territori té només uns 7 quilometres quadrats i "la cultura del
totxo" juntament amb l’IBI suposa la quasi totalitat dels ingressos consistorials, però no sempre podem dependre de la construcció i hauríem
d’estar preparats per no haver de recórrer a la solució més fàcil: incrementar els impostos o vendre patrimoni municipal.
Altafulla ha de tenir un model i idees de futur. Per nosaltres l’ús residencial ha de conviure amb el turisme cultural, ecològic i esportiu. No s’ha de
donar l’esquena al nostre patrimoni i aprofitar totes les potencialitats que
disposem.Transformar Altafulla en un lloc on la gent sigui atreta més enllà
del sol i la platja, estendre a tot l’any la possibilitat de gaudir de la Vila i
convertint-la a la vegada en "llançadora" cap a Tarragona, el Montsant, l’Ebre i, perquè no, Barcelona. Per poder fer això calen més idees, decisions
i una actitud valenta a l’hora de prendre iniciatives per obtenir més recursos i anar molt més enllà d’aquests pressupostos.
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ADIGSA SEGUEIX SENSE DONAR SOLUCIONS ALS ADJUDICATARIS DELS HABITATGES SOCIALS

L’ALCALDE TAMBÉ ACUSA ADIGSA DE CREAR
CONFUSIÓ I NO DONAR LA CARA
L’alcalde d’Altafulla, Manel Ramon, ha reconegut en el ple del passat 28 de novembre, que en cap moment
l’empresa pública ADIGSA va informar correctament al consistori dels preus dels 24 habitatges socials, i entenia que el preu fixat pel programa d’habitatges de la Generalitat incloïa les places de aparcament i els
trasters de cada habitatge. Una resposta de l’alcalde a la pregunta plantejada en el ple per la representant del col·lectiu d’adjudicataris dels habitatges socials, que ha expressat la indignació dels 24 adjudicataris pel fet que ADIGSA hagi afegit uns 20 mil euros per l’adquisició de l’aparcament i el traster d’uns habitatges socials, adjudicats per sorteig, entre les persones que havien de demostrar un poder adquisitiu baix
per poder accedir a aquesta promoció.
La indignació s’afegeix a les dificultats de finançament, pel fet que l’entitat bancària prevista en el programa només concedeix el 80 per cent de la hipoteca dels habitatges. Justament el nivell baix d’ingressos
per poder accedir al sorteig de la promoció, dificulta pagar una entrada del 20 per cent del total del preu.
També hem denunciat en el Ple les condicions lamentables de l’acabat d’alguns habitatges. Davant
aquest fet l’alcalde va assegurar públicament que posava a la nostra disposició l’equip tècnic municipal per
poder dictaminar l’estat deficient dels habitatges. Veient les "facilitats" de la Generalitat creiem que s’haurien de revisar els programes d’aquests habitatges "desprotegits". Demanem a l’ajuntament que sigui valent, aposti per facilitar habitatges públics de lloguer i denunciï les condicions amb que la Generalitat ha fet
aquesta promoció de habitatges. Creiem que l’administració ha de garantir l’accés a un habitatge digne i
amb condicions acceptables. En cas contrari molta gent haurà de buscar-se el seu lloc per viure en una
altra població, ja que només la classe mitja alta podrà accedir a un habitatge en una població en expansió urbanística com Altafulla.
Adjudicataris enganyats per la promoció d’habitatges de protecció oficial construïts a Altafulla.

Tretze dones han mort a Catalunya aquest any a mans
de les seves parelles o antics companys. Les denúncies per
maltractaments superen les 3.700. Una violència rebutjable i massa sovint present. Només fa uns dies una dona a
Torredembarra va patir 6 ganivetades greus per part del seu
company.
Per tot això l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla i la Plataforma Baix Gaià sota el lema "Prou Agressions" va convocar la ciutadania d’Altafulla el passat 25 de novembre amb
motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les Dones. Si voleu contactar amb l’Ateneu, tots
els divendres de 6 a 8 de la tarda som al local del Comunidó on donem assistència jurídica.
Nati telf. 65 00 46 / Lola 65 24 69

VOLEM SABER LA TEVA OPINIÓ

ASSEMBLEA CIUTADANA L’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ convoca a la ciutadania
d’Altafulla per fer balanç dels primers sis mesos de legislatura municipal i de la gestió
feta des de l’oposició

DISSABTE 13 DE DESEMBRE
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