"EL FANTASMA
DE FITUR"

FELICITATS!
Els adjudicataris dels habitatges socials estan d’enhorabona.
A partir del 23 de febrer els tràmits per poder accedir als
seus habitatges quedaran resolts. El propi secretari
general de l’Habitatge de la Generalitat, Ricard
Fernández, ens ho confirmava i ens avançava que, en
els propers dies, els futurs propietaris tindran les claus.
L’acte que possiblement presideixi el mateix Ricard

Fernández, serà motiu d’alegria per a tota Altafulla.
Des d’aquí, només ens queda donar les gràcies al conjunt
dels que han fet possible un desenllaç ràpid i feliç,
especialment als propis afectats, que amb la seva
organització, han estat capaços de retornar la confiança
a la renovada administració de la Generalitat de
Catalunya.

El passat 31 de gener, Diari de Tarragona publicava un confidencial en el que
assegurava que en l’estand de la Costa
Daurada de la Fira de Turisme de Madrid, l’espai destinat a Altafulla estava BUIT. En la reunió del Patronat
de Turisme d’Altafulla, la seva presidenta va dir que la nostra Vila no havia
estat a FITUR 2004 perquè no ho havia
demanat ni signat res i que, per tant, o la
Diputació havia decidit reservar l’espai
sense consultar-ho o algú va donar el
consentiment sense el seu coneixement.
Sigui com sigui, la imatge d’Altafulla hauria fet el RIDÍCUL en una de
les més importants fires de turisme internacional. Més greu és si no s’ha volgut estar a FITUR malgrat la despesa
d’un vídeo turístic promocional i les queixes del nostre alcalde que, fins hi tot,
es va inventar el nom de Tarragonès
Nord per poder promocionar Altafulla.
No creiem que la Diputació ni Turisme
de Catalunya hagin posat un estand
gratuït d’Altafulla i sense que ningú ho
hagi demanat. Exigim per tant que s’aclareixi la situació i, per defensar el
bon nom d’Altafulla, caldrà una rectificació immediata de la informació del
Diari de Tarragona o demanar la dimissió de les persones implicades
en la descoordinació que hauria provocat la trista imatge turística d’Altafulla.

Les 5 raons del NO al projecte
de Brises del Mar del POUM
1. No existeix cap argumentació raonable per a justificar aquest
increment per Altafulla.

2. El projecte que es proposa en el text manté el nombre de 160 habitatges

tre d’Altafulla. Un vial que ha d’assegurar la comunicació directa, però no
com una carretera convencional, sinó com un passeig en el que puguin
circular vehicles en harmonia amb vianants i ciclistes.

enlloc dels 120 del dictamen anterior de la Generalitat.

5. Si la connexió amb el nucli de Brises es fa d’una manera agressiva al te-

3. Segueix sense especificar-se la condició que no es podran construir els habi-

rritori i es mantenen els actuals criteris de construcció, modificables com
és habitual mitjançant la comissió d’urbanisme, ens podem trobar, en un futur no molt llunyà, amb l’extensió d’una trama urbana paral·lela a la carretera
que únicament beneficiaria als propietaris dels terrenys per on passi,

tatges si abans no funciona el geriàtric previst.

4. No es recull explicitament l’al·legació al POUM que vam presentar Alternativa Baix Gaià i altres entitats respecte al vial que ha d’unir Brises amb el cen-

no és veritat senyor alcalde?

MENYS PROPI I MÉS PRIVAT

Aquests dies han passat dos fets que, sense que es relacionin, ens demostren l’obligació
de l’Alternativa d’estar pendent de les transformacions que quotidianament pateix la nostra vila. En l’antiga N-340 "ha desaparegut" el
cartell de "Nitrato de Chile" que hi havia davant els habitatges socials. Esperem estigui en bones mans i en el futur pugui passar a
formar part del patrimoni d’Altafulla. Per altre part, el ja famós
Hotel Gran Claustre ha col·locat unes grans torretes que ens serveixen per a recordar a la ciutadania que durant un mes es pot revisar
el projecte i comprovar com en el seu plànol nº 5 s’exposa clarament on estaran situats els diversos aparcaments privatius
de l’Hotel.
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Aquest full que Alternativa us
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euros. Els diners es treuen de
les dietes dels seus regidors
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