El catastro presenta
el calendario de la revisión
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nas de valor.
Tras la aprobación a mitad de
Marzo, por parte de la Comisión
Superior de Coordinación Inmobiliaria, de los correspondientes
módulos, la Gerencia realizará una
“valoración masiva previa” que
nos permitirá conocer la adecuación de los previsibles resultados.
Por fin la Ponencia será coordinada por la Junta Territorial hacia
mitad de Mayo, disponiendo nuestro
Ayuntamiento hasta Junio para realizar el informe definitivo.
Que la solución final sea satisfactoria para una gran mayoría de
ciudadanos es muy posible, aunque no sea sencillo.
Los objetivos a asegurar son:
- Unos Valores Catastrales netamente inferiores (esto no significa
que el recibo del IBI sea siempre
inferior, pero si será muy ventajoso para cualquier otro impuesto

o transacción que vayamos a realizar).
- Un mayor equilibrio entre las
valoraciones de diferentes zonas
(empezando por una clara disminución del número de zonas).
- Una rebaja, para el año 2013 y
siguientes, de los recibos del IBI
que más se incrementaron en los
años anteriores (2006 a 2011).
- El mantenimiento global del nivel de ingresos municipales por
este concepto.
Para todo ello:
- Habrá que estudiar bien las simulaciones de importes de recibos que nos suministrará la Gerencia,
- Hay que tener en cuenta la previsible desaparición de la Bonificación resultado del anterior
proceso de valoración.
- Y habrá que jugar con modificaciones a la baja del tipo del IBI
aplicable para 2013.

La XIV Fira d’Artesans d’Altafulla
des del 18 fins el 21 d’agost
La Fira d’Artesans d’Altafulla, que organitza el Col·lectiu d’Artesans amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Altafulla. Durant quatre dies, els visitants podran gaudir del total de 133 parades d’artesania i atraccions que s’hi instal·
laran i que van des del sector de l’alimentació fins als sectors de la moda i
complements.
Com a principal novetat d’aquesta catorzena edició, s’estrenarà la primera
Mostra de Vins i Alimentació Ecològica, que aplegarà principalment vins amb
DO Catalunya, és a dir, especialment de la terra, i productes totalment naturals i ecològics amb l’objectiu de fomentar aquesta nova cultura gastronòmi-
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Tal com va dir el full:
el Gaià, alliberat!!!!

“A les 11 del matí de l’1 d’agost obrien
“l’aixeta” per alliberar un cabal d’aigua,
ja que la cota de l’embassament era
suficient”.
Héctor Hernández (Salvem el Gaià)
correu@alt.cat

segona època nº92 juny 2009

Si vols rebre el full a casa envia’ns
un e-mail a correu@alt.cat

alternativaaltafulla
l’esquerra municipalista - www.alt.cat

Segons la proposta de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) per a la implantació de cabals de manteniment al Baix Gaià

Ho hem aconseguit!
El Gaià tornarà a ser un riu

Al setembre de 1977 es va construir la presa del Catllar per
l’aprofitament de la petroquímica (REPSOL) i de la comunitat de
regants. L’embassament va ser dissenyat per a una capacitat de
60 hm3. quan el màxim assolit en 20 anys ha estat de 21,5 hm3
i un mínim de 1,6 hm3. Només el 41% ha estat aprofitat des del
pantà (69,04 hm3).
Segons l’informe facilitat per l’ACA es constata la difícil viabilitat de demolir la
presa del Catllar i retornar l’entorn a l’estat inicial. Les dificultats resideixen en:
la inundabilitat mostrada pels models, que adverteixen d’àmbits d’inundació,
en règim natural (sense presa), amb afectacions greus sobre zones habitades
mentre que, alternativament, el manteniment de la presa amb un nivell d’aigua
entre els 85 i 90 m, pot laminar els cabals punta d’avinguda per a períodes de
retorn superiors a 500 anys. No obstant això es fa constar la temporalitat de la
infraestructura i exigeix als ajuntaments implicats les consideracions oportunes
perquè en el seu planejament urbanístic contemplin aquesta directriu.
L’ACA constata que aigües avall del pantà, la desestructuració i transformació del
llit, talussos, les diferents terrasses fluvials i de la plana d’inundació de la
desembocadura ha estat profunda i difícilment reversible. Aquest fet ha comportat
l’ocupació generalitzada dels espais fluvials a càrrec d’usos il·legítims com ara
camins i pistes, aterrassaments agrícoles i conreus, casetes, esculleres, guals,
ajardinaments, infraestructures transversals diverses i edificacions. L’alt grau de
respecte medioambiental i els valors naturals que presenta la major part de la

conca mitjana i
alta del riu Gaià, contrasta amb l’estat de degradació
ecològica del tram baix del riu. La seva recuperació
ecològica i paisatgística passa per l’ordenació dels usos,
certa reconstrucció geomorfològica, i la restauració dels
hàbitats naturals, requerint, de manera preceptiva, que
no exclusiva, la restitució de la funcionalitat hidràulica a partir de la implantació
d’un règim de cabals de manteniment.
Per això proposa:
1.Mantenir els aprofitaments sobre l’embassament similar a la que s’ha vingut produint des de
l’entrada en funcionament del pantà.
2. l’alliberament, aigües avall de la presa, dels cabals que no poden ésser emmagatzemats per sobre
de determinada cota de manera raonablement eficient. Segons els estudis fets durant els anys
1986-2006 suposaria que es deixaria anar un cabal de manteniment durant el 45% dels dies.

ca. Reunirà un total de 21 parades on, a banda del vi, també hi haurà verdura
i fruita ecològica, olis i menjars casolans naturals. .
89 persones omplen els cinemes per
Aquesta primera mostra de vins i alimentació
ecològica,
tot i que s’emmarca
l’estrena del cine
club Altafulla-LINK
dins la Fira d’Artesans té com a objectiu a mig o llarg termini, implantar-se
com a fira autònoma durant un cap de setmana. A banda de les parades
d’arla clase
tesania, la Fira d’Artesans acollirà com és habitual diferents atraccions per
als més petits. Està previst que s’instal·li una atracció de cavallets ecològica,
i es disposarà també diferents recorreguts amb ponis, cavalls i rucs. Com a
curiositat, la mostra d’enguany acollirà una granja d’animals.
El passat 18 de juny en el centre lúdic Les Bruixes, es va projectar la primera pel·lícula del cine
club Altafulla-LINK. 89 persones han estat les
pioneres d’un projecte que vol omplir un buit
en la programació dels cinemes i la cultura a
Altafulla, una programació al marge dels títols
comercials i que programarà un film mensualment d’acord amb el que els socis de l’entitat
decideixin. La pel·lícula, que es va poder veure
aquest mes de juny, va ser “La Classe” guanyadora de la Palma d’Or al Festival de Cannes del
2009. La trama es basa en les experiències d’un
professor de llengua i amb els seus alumnes d’un
suburbi parisenc, amb tots els conflictes que es
produeixen i dels que a Catalunya no som aliens.
Malgrat l’èxit d’aquesta primera convocatòria,
l’aposta de Link és molt arriscada ja que per no
ser inviable, econòmicament parlant, necessita una mitjana de 60 assistents per projecció
i/o un nombre similar de socis abonats. El rep-

3. S’establirà un llindar de gestió, a la cota 85 de l’embassament, per sota del qual els volums
emmagatzemats serien destinats de manera exclusiva a l’aprovisionament de recursos hídrics a
favor dels titulars de concessions des de l’embassament (REPSOL i comunitats de regants).
Aquesta actuació, resulta senzilla i factible i pot ser implementada a curt termini, permetent una
recàrrega de l’aqüífer des de llera gràcies a les infiltracions.

te del cine club és poder continuar programant
als cinemes i consolidar una oferta quasi única
al Camp de Tarragona d’un tipus de cinema de
qualitat o en versió original que, tot i que sent
minoritari a Altafulla, per la seva riquesa social
i empenta cultural, estem convençuts pot tenir
sortida.
Des d’Alternativa volem felicitar aquesta
nova iniciativa del LINK i animar a la gent a
fer-se soci del cine club.
Totes aquelles persones que durant molt de
temps s’han lamentat que per veure una pellícula diferent a la tradicional oferta comercial
havien de desplaçar-se fins a Barcelona, ara tenen l’oportunitat de fer-ho els penúltims dijous
de mes a les 21h al costat de casa, al cinema les
Bruixes.
Per més informació:
cineclubaltafulla@gmail.com

Cineclub Altafulla -Link
presenta:

Dijous 18 de juny 2009 - 21:00h
cinemes Les Bruixes

François i la resta de professors es preparen per
enfrontar-se a un nou curs en un institut d’un
barri conflictiu. Plens de bones intencions i
volent aportar la millor educació al seus alumnes,
s’armen contra el desanim. Però les cultures i
les actituds s’enfronten a l’aula, microcosmos
de la França contemporània. Per molt divertits i
estimulants que siguin els adolescents, els seus
comportaments poden tallar d’arrel l’entusiasme
d’un professor que no cobra suficient.

La tremenda franquesa de François sorprèn als
seus alumnes, però el seu estricte sentit de l’ètica
tremola quan els joves comencen a no acceptar
els seus mètodes.

Entrades a
“la Caixa“
d’Altafulla

altafulla

Las conversaciones con la Gerencia del Catastro de las últimas
semanas han sido muy fructíferas.
Se han acordado tareas y se ha
concretado un detallado calendario de trabajo.
En una primera fase, hasta Octubre, la Gerencia incorporará a sus
Bases de Datos todos los actos de
gestión y planificación urbanística
que se habían quedado en nuestro
Ayuntamiento, sin entregar hasta
hace unos días.
En una segunda fase, hasta Enero, incorporará también todas las
resoluciones de incidencias (sobre elementos tributarios y sobre
titularidades) detectadas conjuntamente y trabajadas desde el Ayuntamiento.
A partir de ese momento se acelerarán los trabajos para la nueva
Ponencia de Valores.
En Febrero conoceremos -y podremos informar hasta Marzo - la
propuesta de delimitación de zo-

Agost 2011, a la zona de les eres, darrere el castell. de 19.00 h a 24.00 h
Dijous 18

19.30 a 20.30 h: TALLER D’AIXAFAR RAÏM, amb el Moisès.

19 h: INICI de la Fira. Animació amb la Pixie Dixie Band.

21.30 h: PETIT RECITAL DE CITAR i projecció audiovisual amb la Jaione.

19.00 a 21.00 h: TALLER DE FORN DE PA, amb l’Anna; TALLER «FES EL

22.00 h: CREMAT SOLIDARI per al LETXU.

TEU PIN», amb el Diego; TALLER DE MOLDRE GRA, amb Toni.

23.45 h a 01.15h: CONCERT amb el grup TREMENDAMENTE.

19.00 a 21.30 h: TALLER DE TERRISSA, amb el Josep Papasseit.
22.00 h: MÚSICA i malabars amb Saxiluigi i Marquitos de Colores.

Diumenge 21

23.45 h a 01.15h: CONCERT amb la Pixie Dixie Band.

19.00 a 21.00 h: TALLER DE FORN DE PA, amb l’Anna; TALLER DE
MOLDRE GRA, amb el Toni; TALLER DE PAPIROFLÈXIA amb el Joan Paper.

Divendres 19

19.00 a 21.30 h: TALLER D’ESPELMES SUCADES, amb el Daniel.

19.00 a 20.15 h: TALLER DE FER PIZZES, amb la Madonna Pizza.

19.15 a 20.00 h: PETIT RECITAL DE BOLS DE QUARS, amb el Jónatan.

19.00 a 21.00 h: TALLER DE FORN DE PA, amb l’Anna.

21.00h: CONTACONTES amb Les Antònies.

19.00 a 21.30 h: TALLER DE BISUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ, amb

22.00 h: CONCERT amb els Rumbo Sur.

l’Engràcia.

24 h: Adéu-siau i fins l’any que ve.

19.30 a 20.30 h: TALLER D’AIXAFAR RAÏM, amb el Moisès.
21.30 h: DANSES DE LA TERRA, amb la Raïssa i nenes de l’escola Indra.
23.45 h a 01.15h: CONCERT del grup ALIKYNDOY, de rumbeta.
Dissabte 20

Cada dia hi haurà demostracions d’ofici d’artesans/es: Lluís Martín, FORJA; Jordi
Torné, BOTER; Carla Ruiter, FILADORA; Imma i Jaume, FUNDICIÓ D’UN LINGOT;
Toni, de MOLINER; Paula Martínez, TEIXIDORA; i les CABASSAIRES del Pinell de
Brai. També hi haurà tallers a algunes parades: Anna Olaria, FORNERA; Jaume
Samsó, TALLA DE FUSTA; Ana Belén Martínez, PIROGRAVAT; Anna i Miro, JOIERIA

9.00 a 20.15 h: TALLER DE FER PIZZES, amb la Madonna Pizza.

DE MALLA; Carmen Castro, RÈTOLS FUSTA; Cristina i Joan, CERÀMICA; Joan

19.00 a 21.00 h: TALLER DE FORN DE PA, amb l’Anna.

Bascuñana, PAPIROFLÈXIA; Eva i José, MODELAT DE RESINA; Violant i Jordi:

19.00 a 21.30 h: TALLER «POSA EL TEU NOM A UN BRAÇALET», amb la

DESTIL·LACIÓ; Xevi Porras, VITRALLS EMPLOMATS, etc.

Carmela; TALLER «FES EL TEU LLIBRET», amb l’Anabelén.

Hi haurà una haima àrab i un espai d’ATRACCIONS ECOLÒGIQUES.

