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Ir. Altafulla-rock

Menys sorollsi més
tranquilitat per la població

En la Violeta, a partir de las 21h., los grupos
de rock de Altafulla "Caza de Brujas", "Siam",
"The Kraits", "Deltoya" y "6k’s", participaran en
un festival-concierto. Entre actuaciones se celebrará un concurso de solos de guitarra y
batería.

Defensem que cal una nova ordenança
municipal que reguli millor les activitats
sorolloses i respecti el descans de la ciutadania. Els horaris s’han d’adequar a les
necessitats de la gent, no a l’inrevés i incorporar les prescripcions del Mapa de
Sorolls per fer d’Altafulla una població per
viure millor.

Aigua per les torretes
Un efecte positiu de la instal·lació de l’Hotel
Gran Claustre és que a partir d’ara els veïns i
veïnes que tinguin dret de reserva a la via pública podran posar torretes en lloc de cons. Això
sí, que reguin les plantes.

L’ALCALDE DE TARRAGONA VOL CONVERTIR EL GAIÀ EN ZONA URBANITZABLE PER
COMPENSAR A CAMPSA PEL TRASLLAT DELS SEUS DIPÒSITS DEL FRANCOLÍ

El Gaià no és moneda de canvi
Nadal, Mallol, Fernández i demés membres de l’equip de govern de Tarragona pretenen convertir la zona d’influència del
Gaià en moneda de canvi per que l’antiga CAMPSA surti beneficiada del trasllat dels dipòsits de combustible que té al polígon Francolí. L’escàndol destapat per Alternativa,
va ser maquillat en la junta de govern de l’ajuntament de
Tarragona del passat 8 de març. El senyor Nadal i
els seus amics van aprofitar el dia de la Dona Treballadora per planejar la seva agressió sobre el
territori. Com en una autèntica carambola, l’alcalde de
Tarragona, CLH i FECSA-ENDESA busquen el ¨pelotazo" urbanístic d’una de les zones més preuades del
Baix Gaià. A 12 quilòmetres del seu centre urbà, l’espai
entre el Gaià i Altafulla, vol ser requalificat urbanísticament
amb la densitat d’habitatges necessaris que permeti donar els beneficis suficients per tots ells. Pot ser que fins i tot l’Agustí Mallol signi, amb aquestes condicions, el manifest per que el riu re-

cuperi el seu cabal i encara revaloritzaria els habitatges.
Altafulla, les seves entitats, la ciutadania i tots els que treballem per un món en harmonia amb el medi ambient no podem
cedir al xantatge. El Govern de la Generalitat ha de saber que tot un poble defensarà el seu patrimoni i que
cap consistori pot hipotecar el futur Parc Natural de la
desembocadura del Gaià. Altafulla no està disposada a pagar la factura de CLH. Si Tarragona vol traslladar l’antiga CAMPSA, per altre part
comprensible, que no s’obsessioni tant en compensar l’empresa sinó que busqui en els arxius municipals
quan van costar els terrenys que ara ocupen i els hi paguin en proporció al seu valor i no obri les portes a un negoci especulatiu que s’afegeixi als beneficis d’un contaminant
combustible fòssil.

Fèlix Alonso Cantornè

L’alcalde dòna
marxa enrere
El senyor alcalde ha reconegut davant el ple de l’ajuntament que el projecte
d’urbanització presentat
per l’Hotel Gran Claustre,
preveia una zona d’aparcament exclusiu per a
l’establiment. Una possibilitat, va dir, que mai havia previst. La mobilització
amb la recollida de 273
signatures en dos dies ha
estat bàsica per la reconsideració. L’Hotel tindrà
una reserva d’espai per
càrrega i descàrrega. En
el cas que es regulin, els
aparcaments seran d’ús
públic.
Enhorabona!

Alta

fulla

Aquest full que Alternativa us
ofereix gratuïtament costa 0,20
euros. Els diners es treuen de
les dietes dels seus regidors

alternativa@altafulla.tinet.org
www.tinet.org/~alternat

La tanca de Safranars
té permís
Així ho ha dit la regidora de turisme i ensenyament, i representant d’AUPA a la comissió d’urbanisme. Com a propietària de la maquinaria
allà dipositada assegura que té permís i que
aviat el mostrarà a l’oposició.

Traiem els cotxes de la
sorra de la platja
El ple de l’ajuntament ha coincidit amb la filosofia defensada per l’Alternativa d’impedir que
centenars de vehicles envaeixin durant l’estiu
la part més fràgil del nostre litoral. Cal buscar
aparcaments alternatius per evitar que la imatge de la costa incorpori els vehicles que, a demés, malmeten la platja i amenacen la seguretat dels banyistes. Una comissió estudiarà
com aplicar solucions. Mentrestant els terrenys
annexos a l’església de Baix Mar quedaran lliures per deixar els cotxes i facilitar que la gent
vagi caminant a la platja.

Poder parlar amb
tots els representants
Aquest espai ha de ser la casa consistorial. La manca d’espai fa que només hi
hagi l’equip de govern. Els grups de l’oposició seguim reclamant el seu espai propi en el que setmanalment puguem atendre a tothom.

AMB TU per salvar el Gaià:
25 d’abril referèndum
El proper 25 d’abril la plataforma Salvem el Gaià té previst fer una consulta popular sobre el cabal ecològic del riu. Les
darreres intencions de l’equip de govern
de l’ajuntament de Tarragona de malmetre el territori fa que aquesta consulta tingui un doble caràcter reivindicatiu: aigua
sí, totxos no.
La Plataforma Salvem el Gaià, com vàrem dir en el darrer ple municipal, ha de
ser el moviment aglutinador de totes les
inquietuds de defensa de la zona. Una eina unitària que aplegui tothom per donar
suport a les iniciatives per salvar el Gaià i
que serveixi de referèndum davant els depredadors del territori.
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‘Ja est primaverum en Altafulla!’

“Com m’agrada veure
crèixer la natura’’
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El zorro

El FULL, obert a totes les col·laboracions,
queixes o suggeriments, també demana
còmics. Només cal enviar-los a l’adreça
electrònica "alternativa@altafulla.tinet.org"
o deixar-los, identificant
l’autor, dins un sobre a
nom d’ "Alternativa
Baix Gaià" en les oficines de l’ajuntament a
la plaça del Pou, indicant "Pel FULL"

