Què ha passat amb els pollancres que eren davant l’església de Baix Mar? La brigada municipal els ha talat per problemes de desguàs.
Qui ho ha ordenat, l’alcalde o el capellà? Hi ha un concordat per la utilització de la brigada?
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ticipació ciutadana a l’hora
de decidir els seus usos. En
canvi no hem vist cap modificació en les intencions de l’ajuntament per les prescripcions
de Brises. Reclamem que l’equip de govern inclogui d’una
vegada els criteris de sostenibilitat dels dictàmens del CTU
i no demori més un tràmit del
POUM que fa quasi un any que
podria haver estat aprovat si
hagués recollit els criteris de
sostenibilitat defensats des de
l’oposició.

CARRER DE L’HOSTAL O DE LA VIOLETA
L’Alternativa Baix Gaià, CiU i ERC
apostem per demanar un dictamen històric que permeti restaurar l’antic nom que tenia
fa 65 anys el carrer Sant Antoni Abat. Un nom que no és
franquista però que va ser imposat sense tenir cap tradició
a Altafulla, on un altre Sant Antoni és el copatró. El nom commemorava l’entrada de les tropes de Franco traient el que fins
llavors tenia el carrer. Com a
acte de justícia, i commemorant els 25 anys d’ajuntaments democràtics, hem demanat que l’ajuntament encarregui un dictamen al Centre d’Estudis i que
es pugui tornar a posar l’antic
nom de carrer de l’Hostal o el
popular de La Violeta, però sense que aquesta recuperació suposi cap perjudici pels veïns.

MASSA ‘AUPACITAT’
EN L’APARCAMENT DE L’HOTEL
És bo que el nostre municipi
disposi de nous serveis i infraestructures de qualitat però
no a qualsevol preu. Davant la
importància que pot tenir la
presència d’un nou hotel a la
nostra vila, reclamem la màxima transparència per evitar
que els grups municipals de l’oposició ens haguem d’assabentar per la premsa de negociacions "aupaques". No serien admissibles tractes de favor per aparcaments exclusius
davant l’hotel a canvi de contraprestacions "gratuïtes" desestimades pel Ple i no informades en les diverses comissions. Esperem que això no-

més siguin rumors sense fonament i que l’alcalde explicarà
les coses clares a la població.
D’altra manera s’estaria imposant una política d’"aupacitat" i amb greuges comparatius
amb la resta d’establiments hotelers i comercials de la població.

QUAN ES PUBLICARÀ EL POUM?
La Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) va aprovar el passat 10 de desembre el POUM
d’Altafulla però CONDICIONANT
la seva publicació a la inclusió
de prescripcions per garantir
els límits en el macroprojecte
d’urbanització a la zona de Brises i també per redefinir els espais al voltant del bosc de la
platja del Canyadell. Creiem que
s’ha fet una proposta acceptable en aquest darrer punt, si
bé exigim transparència i par-

RECUPEREM EL GAIÀ ABANS
QUE S’OMPLI DE MÉS FEMS
El Síndic de Greuges ha recomanat que es faci el possible
per recuperar un cabal ecològic pel riu Gaià i es revisi la concessió de REPSOL que segresta des de fa anys el riu
en l’embassament del Catllar.
És una passa fonamental per
recuperar un dels nostres principals patrimonis naturals i que
la ciutadania i entitats reclamem des de fa temps. Si no es
fa res la llera del riu es podria
convertir en una claveguera
amb runes, deixalles o amb nitrats de fems dels cavalls procedents d’una hisenda que
acostuma a no fer cas de les
normatives, com ho demostra
amb l’impacte de la seva alta
i lletja nau vermella.

CAL POTENCIAR LES
ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Saludem la creació de la nova
associació de veïns de Baix Mar. Les
seves opinions s’han de tenir necessàriament en compte per
qualsevol actuació que l’Ajuntament faci en el barri marítim. Un
dels principals problemes és el
de les inundacions, però no l’únic. També animem la resta
de nuclis a fomentar l’associacionisme (La Pedrera, La Perla, La
Ronda, Sant Antoni,Vila Closa). Nosaltres estem disposats a comptar amb elles, donar-los suport i
acceptar les seves crítiques com
és el cas de Brises amb la nostra proposta d’un accés tou entre el seu nucli i el centre d’Altafulla.

MILLORARLA COMUNICACIÓ AMB BRISES I
RESPECTAR EL MEDI AMBIENT
Alternativa Baix Gaià ha donat suport a un enllaç directe entre Brises del Mar i el centre d’Altafulla,
però no a qualsevol enllaç. No
podem esquarterar el poc territori natural que tenim amb amenaces de futures urbanitzacions
i ciment. L’aposta és per un vial
de 8 metres no asfaltat, però adequat i resistent, que sigui respectuós
amb l’entorn, amb forma de passeig agradable per a vianants i
ciclistes i que tingui limitació de
velocitat i circulació prohibida per
camions. Amb aquesta aposta
aprovada en les nostres al·legacions al POUM es garanteix la
millora necessària de la connexió de Brises però també la protecció de l’entorn. Potser ha calgut explicar-ho millor als veïns
que, lògicament, han mostrat la
seva preocupació per tot allò que
afecta al seu/nostre territori.

ALTERNATIVA DEMANA A LA GENERALITAT
L’AGILITACIÓ DELS TRÀMITS
D’ENTREGA DELS HABITATGES SOCIALS
Tal i com ens vam comprometre l’Alternativa s’ha
posat en contacte amb el nou govern de la Generalitat per transmetre el malestar pel procés de promoció dels habitatges socials, demanant una ràpida entrega de les claus.
El passat 8 de gener el propi conseller Salvador Milà
es posava en contacte amb nosaltres i ens demanava que traslladéssim als afectats les disculpes
pel tracte rebut per l’administració i que ell faria el
possible perquè a partir d’ara els adjudicataris fossin atesos correctament i s’accelerés l’expedient. Així, el 19 de gener l’Alternativa convocava
una reunió a l’ajuntament en la qual un representant
d’ADIGSA, el cap de secció David Companyon, va poder escoltar i assessorar els adjudicataris. Unes
preocupacions que ja han arribat al nou secretari
de l’habitatge, Ricard Fernández.

Amb tot això l’estat actual és:
1) Primer cal modificar l’escriptura d’Obra Nova
i inscriure la rectificació al Registre de la Propietat. Fet això ja es podran fer les escriptures
individuals. Tot està en mans de la secretaria
d’Obres Públiques. L’Alternativa demanarà la seva acceleració.
2) El préstec hipotecari s’ha de fer per Caixa Tarragona si no es vol renunciar a les subvenciones previstes del Pla de l’Habitatge
3) Hi ha una normativa sobre trasters i la seva
il·luminació. S’hauria de negociar alguna subvenció a la Comunitat en compensació per tot el
malson.
4) Les renúncies no afecten el procés (només
s’ha produït una)
5) Aquests tràmits poden durar uns tres mesos.
Caldrà intentar fer el possible per escurçar els
terminis i aconseguir que s’ocupin els habitatges el més aviat possible.

GENÉ MANIPULA SOBRE
EL MENJADOR DE LA PORTALADA
Sorprèn el simplisme demagògic fet pel regidor d’hisenda, Josep Mª Gené (PSC), a la
Plaça del Pou, quan interpreta el nostre vot
contrari al global dels pressupostos municipals
de 2004 com una negativa a ampliar el menjador. Per això volem deixar molt clar el nostre ferm suport a l’ampliació del menjador de
La Portalada, que hauria de tenir prou capacitat per encabir-hi prop de les 3/4 parts del
total d'alumnes possibles del centre (uns
450), tal com hem manifestat en el patronat d'Ensenyament. També cal buscar tots els mecanismes de finançament que permetin reduir al màxim un possible endeutament municipal.
Per tant, estar a favor d’ampliar el menjador
de la Portalada, no suposa la renúncia a fiscalitzar l'acció de govern com pretén el senyor Gené.

CARTES AL FULL Aquest FULL és obert a totes les col·laboracions, queixes o suggeriments que la ciutadania d’Altafulla
vulgui expressar. Només cal que enviïn un text a l’adreça electrònica "alternativa@altafulla.tinet.org" o deixar-lo dins un sobre a
nom d’Alternativa Baix Gaià a les dependències de l’Ajuntament a la plaça del Pou, indicant pel "Full". Cal que l’extensió sigui
breu o es reserva el dret de resumir el contingut i cal que s’identifiqui l’autor/a .

Els veïns del barri marítim estem sorpresos per les decisions del Consistori de destinar 60 mil euros del pressupost del 2004 per un nou estudi a l’INUNCAT. Ja s’han gastat molts diners amb altres projectes i portem més de 20 anys reclamant una solució. Tenim retalls de diaris i declaracions des de fa anys de projectes sense aplicar, com el d’un arquitecte amb 2 anys de treballs o el
de la Generalitat. Ara es pressuposta un nou estudi i mentre es realitzi els perjudicats seguirem sent
la gent que viu al Barri Marítim. Esperem que en un proper Ple no s’hagi d’ampliar la partida per
fer aquests nous estudis..

Salvador López Ruiz, portaveu del veïns del Barri Marítim

