El serial de “l’hotel glamour” continua. Segons el Diari de Tarragona l’alcalde ha canviat d’opinió respecte a
l’aparcament i ara accepta la compensació de la bassa. Bé, és de suposar que alguna explicació donarà al Ple i als veïns

PASSEM COMPTES, AMB TU!
Per l’Alternativa Baix Gaià les promeses electorals no són paper mullat fins d’aquí 4 anys. Ens
vam comprometre a rendir comptes davant la població als 6 mesos de les eleccions i això és el
que vam fer el passat 13 de desembre complint
amb el lema de "Participació i Transparència".Al
llarg d’aquest 6 mesos, com a segon grup municipal i amb l’obligació de ser una Alternativa
de Govern, hem aprovat 4 mocions sobre medi
ambient, transport i la pau, convocat un plenari
extraordinari, amb la resta de l’oposició, per reclamar més informació del POUM, plantejat propostes a totes les comissions i patronats, i presentat al·legacions urbanístiques i fins a 26 preguntes en els 9 plens celebrats. Hem denunciat
la manca de transparència en el POUM, uns pressupostos i unes ordenances sense idees ni model de població, la negligència en els habitatges
socials o en les inundacions del barri marítim,
l’engany en l’eliminació de les tanques de Sant
Antoni, actuacions urbanístiques o en el projecte dels cinemes o la lentitud en actuacions de
millora de l’estat de la neteja, senyalització,
programació cultural o en el Consell de Sostenibilitat.També reconeixem que hi ha alguna cosa que funciona en la gestió de l’equip de govern
i alguna voluntat de millorar, en part per aques-

ta fiscalització, però és només un tímid intent que
s’ha de seguir fiscalitzant i evitar sobretot que no
es governi a esquenes de la ciutadania. En
aquests sis mesos, hem publicat 12 fulls informatius alternatius i hem contribuït amb batudes
de neteja, activitats i donant suport a les diverses iniciatives ecologistes, socials, esportives, de
solidaritat o contra la discriminació de tot tipus.
Molta feina hi ha per fer en temes com la N-340,
l’estació de la Renfe, habitatges per joves, la neteja o la sostenibilitat medioambiental. Calen idees i un model de població. Nosaltres hem volgut
passar comptes de la nostra gestió alternativa,
no tenim res a amagar i demanem la participació de la gent. Un exemple que si la resta de formacions també el practiqués podríem pensar
amb un futur en el que una altra Altafulla pot ser
possible.
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Aquest full que Alternativa us ofereix
gratuïtament costa
0,20 euros. Els diners es treuen de
les dietes dels
seus regidors

fulla

L’ Alternativa està AMB TU Brendan en aquest moment de dol

POUM: La histèria continua
Unes sigles que recorden a altres
coses més que a la Ordenació Urbanística El 10 de desembre havia
de ser el gran dia (com molts altres
d’anteriors en els darrers mesos),
fins i tot l’equip de govern ja havia
convocat un plenari per donar compte i havia concedit una entrevista televisiva per felicitar-nos pel nou Pla.
Quina lucidesa!!
Joan Llort, director general d’urbanisme, sobre Brises: "L’ajuntament
només ha modificat parcialment les
recomanacions de la Generalitat i
sinó es delimiten els seus usos, qualsevol promotor podria amb una modificació posterior, reconvertir-los en
residencial. Fins que no es recullin
les prescripcions, el POUM d’Altafulla no serà publicat"

Preocupació per
les obres a Baix Mar
Les obres que s’estan fent a la Via
Augusta, que ja van provocar les

protestes d’alguns veïns, tornen a
ser motiu de preocupació. Primer va ser el soroll insuportable
que van patir els veïns de Cronista Muntaner amb la màquina
perforadora treballant a ple rendiment. Després l’aparició d’unes
esquerdes i l’aixecament d’algunes rajoles del carrer. Tot això fa
que els veïns continuïn amoïnats
per les obres.

Habitatges socials:
es comença a veure
una sortida al problema

Premi patrocinat per SAN VIC

ties Vives (que l'Alternativa ha
posat a disposició dels afectats), s’ha decidit donar a conèixer al nou conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Salvador Milà, la prepotència i la manca de transparència amb que ha actuat ADIGSA.
S’ha enviat un escrit en el que
s’exposen les inquietuds dels afectats i s’ha demanat una entrevista personal amb el conseller per
explicar-li tot el procés i per evitar
que hi hagi un altre ensurt.

El túnel de la por
Sabem que no pertany a Altafulla,
que la seva neteja ha millorat i que,
quan pot, la policia local vigila l'estació. Però tot això sembla insuficient davant el risc que pot comportar travessar el pas subterrani
o, pitjor encara, fer-ho travessant
les vies com fan alguns. La solució,
difícil, requereix la reobertura de
l'estació o, perquè no? posar una
vídeocàmara connectada
amb la policia local.

Les 24 famílies adjudicatàries dels
habitatges socials de la futura
Rambla d’Altafulla comencen a
veure la llum. Primer es va aconseguir comprar l’habitatge sense
l’aparcament i, després, per mediació de l’alcaldia, l’oferta d’una
altra entitat bancària que ofereix
la possibilitat de finançar el 100
% de l’import.Ara, aconsellats pel
prestigiós advocat tarragoní Ma-

PASQUAL MARAGALL, PRESIDENT DE LA GENERALITAT AMB EL SUPORT DE PSC-CpC, ERC i IC-Verds EUiA

El Govern d’esquerres i Altafulla
Mans netes i a la feina.

Aquest podria ser un eslògan del nou govern d’esquerres que tindrà Catalunya en els propers 4 anys. Mentre els que
marxen es pregunten, -i ara què farem? Des de l’Alternativa diem, -ara toca: Escola pública de qualitat i laica, sanitat sense privatitzar, pla de xoc
contra els accidents laborals, la precarietat laboral i la violència de gènere, desenvolupament sostenible, aturar el transvasament de l’Ebre, nou Estatut... però també l’Institut d’Altafulla, rodalies RENFE de Tarragona a Barcelona, la protecció del litoral (Gaià, bosc de la Marquesa, gorg de Creixell....),
aturar la pedrera del Mèdol, rehabilitació d’habitatges per convertir-los en habitatges de lloguer o el cabal ecològic pel nostre riu. Són necessitats, no
promeses. Saludem al Govern de Catalunya i li diem: estem amb vosaltres però també heu de saber que ningú ens aturarà per aconseguir allò
que necessitem

Fèlix Alonso

Ier. premi a la nadala alternativa
Interpretat per la coral NOUS REtalls
(abans ‘Los Ramones’)
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El 25 de desembre

POUM, POUM, POUM...

Bon any!
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