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DRET DE RÈPLICA
Senyors: Per al·lusions personals i
acollint-me al dret de rèplica, trameto el següent escrit per la publicació
en el seu proper pamflet.
Mai he autoritzat ningú a publicar, íntegrament ni en part, l’escrit que vostès reprodueixen parcialment en el seu nº 17,
d’abril de 2004 i que correctament titllen
d’esborrany. Sí he autoritzat a publicar
el que correctament titllen de definitiu. El
text corregit es va enviar i llistar abans de
la reunió de tancament definitiu del dia
30 i ho poden contrastar en les còpies
impreses de correspondència "e-mail" que
obren en poder del Regidor de Mitjans de
Comunicació. Si vostès s’equivoquen és
per copiar malament. És mentida el que
vostès diuen que AUPA ignorés les intencions de Tarragona. No nego, ni tinc
perquè fer-ho, que la meva primera indignació personal vers la política de l’Ajuntament de Tarragona en l’afer de CLH
em va fer escriure un primer esborrany
excessivament esquerp; per això el vaig
esmenar i no he autoritzat la publicació
del primer. Vostès acusen AUPA de fer
política amb la revista municipal "Plaça
del Pou". Alternativament, però, vostès
fan una oposició indigne usant les reunions de treball municipal per intentar desprestigiar els altres grups polítics. Vostès
fan un ús partidari i partidista de la seva
pròpia carència de criteris; intenten vampiritzar la feina d’altres. Estic segur, però,
que llegint, encara que només sigui esborranys d’escrits d’altres, milloraran la
seva manca d’idees.

FINS QUAN?
El nom de Mélodi de només 15 anys
s’afageix a la llarga llista de víctimes.
Més d’una vintena de morts des de
principis d’any. Però també hi ha centenars de dones que diàriament són
maltractades física i psicològicament.
Unes agressions que també passen
a Tarragona i a Altafulla. Fins quan
s’ha d’aguantar? Hem de dir prou i ser
més enèrgics contra la violència de gènere

PETROLI CONTRA
EL TERRITORI
EL DTOR.GRAL.DE MEDI NATURAL, RAMON LUQUE, EN LA CONSULTA AMB ELS
REGIDORS D’ALTERNATIVA

ALTAFULLA ES MULLA PEL GAIÀ
La consulta popular a favor que torni a baixar aigua pel riu Gaià ha rebut més d’un
miler de vots. El 99,5% dels 655 vots recollits a Altafulla per la recuperació del
riu. Medi Ambient, REPSOL i els ajuntaments han d’escoltar la ciutadania. Altafulla, el Catllar, la Riera i Tarragona ja han aprovat mocions a favor que el Gaià
no mori a l’embassament. Ara cal seguir treballant per fer el possible per a què
un dia ragi l’aigua i no quedi tot només en paper mullat.

Xavier Aguilar.
(en representació pròpia i exclusiva)

Lamentem haver publicat un extracte
de l’esborrany mencionat i que es va
fer entrega als grups municipals. Però
ho vam fer per demostrar que és ABSOLUTAMENT IMPOSSIBLE haver publicat un article sobre l’especulació urbanística a l’entorn del Gaià quan
aquesta informació no es va donar a
conèixer fins el 24 de març i el termini per entregar els articles finalitzava el 22, i a més a més l’article es va
modificar fins la seva publicació final.
Per tant només hem volgut demostrar
que AUPA incompleix quan li convé els
terminis pactats per tothom.

Alta

TOTS ELS DIMECRESELS REGIDORS
DE L’ALTERNATIVA US ATENDRAN DE 20h A
21h A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. NO ENS
DEIXEN L’AJUNTAMENT PERÒ SEREM A LA
BIBLIOTECA AMB TUPER ESCOLTAR-TE

fulla

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

Segons el nou projecte de Política Territorial, la Generalitat i els Ports Esportius, s’han de fer càrrec de la regeneració de les platges afectades per
les seves infraestructures. La resta és
responsabilitat del Ministeri de Medi
Ambient. La platja d’Altafulla està
enmig de dos ports esportius, especialment el de Torredembarra. Esperem que es millori la seva protecció.

Ensenyament ha aprovat el darrer
avantprojecte sobre el menjador escolar al CEIP "La Portalada". Suposarà una radical millora de les instal·lacions i una sèrie de canvis; el nou menjador a l’espai actual de les aules de
Cicle Inicial i aquestes al mateix nivell
però orientades al sud on ara hi ha un
espai obert en forma de talús. Amb les
dades del director, les prescripcions
fetes obligaran a crear 3 línies en alguns nivells, com el P-3. Dades que
ens aboca ja a necessitar un segon
CEIP i de dues línies.

CÒMIC AL FULL

Fa molts mesos que els veïns reclamen solucions. Accidents, densitat
de trànsit, camions...sembla que tot
segueix igual i sense rebre respostes
de l’ajuntament. Extracte de la queixa ciutadana rebuda al Full sobre la
rotonda de la 340/Caprabo:"No
sabem qui va dissenyar la rotonda,
està molt mal feta. Per algun interès
personal està totalment desplaçada.
Si ets de fora i vas de la Ronda cap
a Tarragona, el més probable és que
vagis a parar al Centre Comercial. Si
véns de Tarragona els cartells et confonen o has de donar un gir molt
brusc per anar als establiments de la
dreta. I el més indignant: no hi ha cap
pas per els vianants. Els que baixen
de l’autobús i els que van entre el Supermercat i el Bufet s’han de jugar la
vida. Menys propaganda de fomentar el passeig i més aplicar solucions".

PORTS ESPORTIUS
CONTRA LES PLATGES

LA PORTALADA CADA
COP MÉS SATURADA

LA TANCA
DEL
CÀMPING
CALEDÒNIA.
UNA NOVA
AGRESSIÓ A
L’ENTORN
DEL GAIÀ

NO AMAGUEM EL
CAP SOTA L’ALA

El 22 de maig Festa de Solidaritat
amb tots els pobles indígenes que
pateixen les conseqüències de les activitats de les grans multinacionals del
petroli. Sala Golfus, Port de Tarragona a les 22h. Exposició fotogràfica i
música HipHop. La Teknica, dj’s, break i més. Organitza Ali Supay

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

maig 2004
nº 18

Alternativa

