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L’ALCALDE DE TARRAGONA
MENYSPREA ALTAFULLA

MULLA’T PEL GAIÀ EL 25 D’ABRIL, CONSULTA POPULAR
El proper diumenge, 25 d’abril, la ciutadania d’Altafulla, Ferran, La Riera de Gaià, Ardenya i el Catllar, està convocada per expressar la
seva voluntat sobre el cabal ecològic del nostre riu. Des de l’any 1975 el Gaià no va al mar sinó a l’embassament de REPSOL al Catllar
que utilitzava l’aigua pel complex petroquímic. Des de llavors el cabal en els darrers 11 quilometres del Gaià és inexistent i ha provocat
la degradació dels valors naturals de la llera i de la desembocadura així com la salinització dels pous del tram final. REPSOL utilitza ara
l’aigua del minitransvassament de l’Ebre.El Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges i els ajuntaments de la zona han aprovat iniciatives a favor de la preservació de la zona i la recuperació d’un cabal ecològic. Totes les accions populars s’han portat per la
Coordinadora Salvem el Gaià i ara és teva oportunitat. Cal un suport de la ciutadania per forçar a REPSOL a cedir l’aigua de l’embassament del Catllar. Per tot això et demanem que vagis a votar diumenge. Lloc de les votacions a Altafullla:-Passeig Marítim, davant
del Caprabo, davant del Quiosc Llibreria Lluís (Plaça dels Vents) i del Quiosc Regal i Paper (Miquel Amorós).

Entre les 10 del matí i les 2 del migdia

LA PREGUNTA: Vols que torni a baixar aigua pel riu Gaià, respectant
l’actual concessió dels regants?
Èxit del Primer Festival
Altafulla-Rock
Joan Miquel Nadal ha tornat a defensar la reclassificació urbanística
de l’entorn del Gaià per compensar amb plusvàlues el trasllat dels dipòsits
de la CLH. L’alcalde de Tarragona ha assegurat que no pensa parlar amb l’ajuntament d’Altafulla ja que només es vol l’annexió del terri-

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

Una manipulació d’aupa
LA PROVA. Número 25 article Xavier Aguilar AUPA
VEÏNATGE I DIÀLEG
Text esborrany
Ara, l’ajuntament de Tarragona, es proposa FER EL TRASLLAT dels dipòsits de
CLH, l’antiga CAMPSA, al costat del riu Gaià, al costat d’Altafulla, a la porta de
casa. L’alcalde d’Altafulla...............
Esperem que els veïns de La Mora, Ferran, Monnars, Boscos i Cala Romana de
Tarragona (que a més, VEURAN PASSAR ELS CAMIONS CISTERNA per l’N340)
Text definitiu
Ara, l’ajuntament de Tarragona, es proposa COMPENSAR l’empresa CLH, l’antiga
CAMPSA, pel trasllat dels dipòsits del costat del riu Francolí a un altre indret. LA
MONEDA DE CANVI és un terreny a la vora del Gaià, al costat d’Altafulla, a la porta
de casa. L’alcalde d’Altafulla.............

Compte amb els robatoris
Aquestes setmanes s’estan produint robatoris en algunes cases d’Altafulla. Els
lladres no s’aturen encara que hi hagi gent
dins. La policia fa el que pot però cal extremar les precaucions i evitar imprudències i
enfrontaments.
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Els governs no poden estar d’esquena a la
gent. Tard o d’hora han de complir les
exigències de la ciutadania. Ens felicitem
que el nou govern socialista hagi ordenat

Aparcament
a la RENFE
El nostre alcalde és com la RENFE.
Sovint no arriba a l’hora. Ni per
copiar les idees de l’Alternativa. Al
darrer Ple vam presentar una moció per
prohibir aparcar a la platja i negociar l’ús
de l’espai del costat de l’estació. L’alcalde
li va semblar una idea peregrina. Però
dies després Manel Ramon en El Punt
s’apropiava l’idea com a seva. I fa uns
dies el mateix amb la normativa de sorolls.
Com va passar amb l’aparcament de
l’Hotel Gran Claustre és bo rectificar. Per
cert, el condicionament que es fa ara
de la caseta de l’antiga estació no és
per recuperar el seu servei ni cap
aparcament sinó per instal·lar-hi un
laboratori d’alabastres que doni
suport a les obres del TGV.

Una proposta de canvi toponímic
CÒMIC AL FULL

full

tori i que ja rebrà a Manel Ramon quan hagi de presentar el projecte d’urbanització.
Afortunadament el Govern de la Generalitat i els partits que li
donen suport impediran que s’exclogui de la seva protecció
aquest espai entre la desembocadura del Gaià i l’estació de
RENFE.
El PSC, ERC i ICV-LP a l’ajuntament de Tarragona han donat suport a
Altafulla, al diàleg i a la protecció del territori. Ningú ha demanat cap annexió sinó millorar la gestió i la protecció. La resposta de Nadal ha estat "Mai,
mai, penso cedir Tamarit a Altafulla i a mi ni pinces del tripartit ni punyetes" -sense comentaris-

Més de 200 persones van gaudir el 10
d’abril a La Violeta del Ier.Festival rock
amb els grups altafullencs Siam, The
Kraits, 6k’s i el tarragoní Deltoya. La
joventut ha demostrat que amb il·lusió i
suport tot és possible.

retirar les tropes d’Irak i evitar el transvasament de l’Ebre. Ara cal més contundència contra la violència domèstica

Esperem que els veïns de La Mora, Ferran, Monnars, Boscos i Cala Romana de
Tarragona; els veïns i totes les forces polítiques de El Catllar, La Riera, Vespella i
Salomó; tots els que també pateixen l’N-340
El termini per entregar els esborranys s’havia tancat el 22 de març i fins el 24
AUPA no coneixia les intencions de Tarragona. Els textos definitius es tanquen el
30 de març sense modificacions i l’1 d’abril el FULL 16 de l’ALTERNATIVA amb
el títol "El Gaià no és moneda de canvi" informa que AUPA confon el trasllat dels dipòsits en l’esborrany. No hi havia possibilitats de modificar l’article
d’AUPA a menys que s’estigui manipulant amb us partidista el contingut d’una
revista municipal.
AUPA ha de respectar els terminis. En cas contrari que faci i pagui la seva pròpia
publicació i no taqui la credibilitat que ha de tenir la Plaça del Pou.

Albert

