Carta oberta a l’alcalde de Tarragona

SENYOR NADAL: ALTAFULLA MEREIX UN RESPECTE.
TAMARIT, LA MORA I FERRAN TAMBÉ
Senyor Joan Miquel Nadal, ens adrecem a vostè com a regidors d’Altafulla i
ciutadans del Camp de Tarragona. Nosaltres representem la segona força municipal. Som l’alternativa de govern, i la ciutadania ens ha escollit per defensar el
territori i una millor gestió de l’administració. La nostra arma és únicament el diàleg,
la transparència, la capacitat de treball i de negociació i el respecte a totes les administracions. Creiem, honestament, que vostè no utilitza les mateixes armes. No juga
net. No sabem si darrera la intenció de reclassificar urbanísticament La
Cabana i l’entorn del Gaià s’amaguen obscurs interessos empresarials, però com a mínim sembla que no hi
hagi una voluntat de diàleg.
Vostè està obligat a respectar la ciutadania d’Altafulla com alcalde de la capital
tarragonina i com a president del
Consorci del Camp. Obligat també a respectar els tarragonins que han volgut
construir el seu futur en aquesta vila i als
que viuen en l’entorn del Gaià a
Tamarit, Ferran o la Mora i que no
poden ser considerats tarragonins de
segona. Mereixen també un transport
públic directe als serveis escolars,
sanitaris i comercials més propers i que
estan a Altafulla i dret també a una
platja més neta i segura.
Avui per avui nosaltres no ens plantegem
cap annexió d’aquest espai sinó la millor
gestió que passa per una obligada
col·laboració entre els ajuntaments per
gestionar i preservar l’entorn medioambiental com a herència per a futures
generacions.
Per aconseguir això hem vist molt positiu el projecte del Departament de
Política Territorial per a la protecció d’un espai de 500 metres des del litoral. Creiem que és una bona oportunitat per estendre el PEIN del Gaià i mantenir l’atractiu d’un pulmó verd envoltat de zones urbanitzades, evitant que passi com
la muntanya de Sant Joan a Tamarit que algú va convertir totalment en urbanitzable amb uns límits quasi inexistents.
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Des de l’ajuntament d’Altafulla hem insistit en demanar una gestió compartida
de platges, la neteja de la llera del riu i la millora de l’entorn de l’estació de
RENFE d’Altafulla, que està en el terme de Tarragona i que, per no tenir,
no té ni una paperera, ni un telèfon, ni vigilància.
A aquesta petició de col·laboració vostè es nega amb acusacions histriòniques que
"mai cedirà terreny a Altafulla", "que no pensa rebre al seu alcalde" i que a vostè
"ni tripartit ni punyetes". Miri, li recordem que vostè no és l’amo del territori,
fotomontatge només un administrador temporal, i
que
menyspreant
l’ajuntament
d’Altafulla ofèn a tota la ciutadania i
també als propis partits que li donen
suport al govern de Tarragona.
Vostè creu que es respectar el territori,
permetre que en el terme de
Tarragona, però a pocs metres
d’Altafulla, es cometin il·legalitats
com la construcció d’una nau per
demostracions hípiques que supera el
límit d’altura permès, provocant un greu
impacte visual? Autoritzar l’impacte de
l’ampliació dels càmpings i la proliferació de bungalows a l’entorn del
PEIN Gaià? Tancar els ulls amb l’acumulació de fems de cavalls al costat de la
llera del riu? L’estacionament de fins a
400 vehicles a sobre la sorra de la
platja en ple estiu o la brutícia de la
platja , la llera del riu o de l’entorn
del camí de Ronda? Tot això està en el
terme de Tarragona i no es excusa que
passi a 11 quilòmetres de la plaça de la
Font.
Si es requalifiqués urbanísticament el territori annex a Altafulla, els seus futurs habitants, de quin municipi traurien la llum, l’aigua, de quin lloc rebrien els serveis escolars, sanitaris, comercials i de vigilància?
Senyor Nadal no creu que, com alcalde i president del Consorci del Camp, enlloc
de menystenir l’ajuntament d’Altafulla i el territori més allunyat del centre de
Tarragona, hauria de pensar en la necessitat de privilegiar les relacions
amb els seus veïns i arribar a acords per mancomunar serveis i poder millorar la gestió en benefici del conjunt de la ciutadania, sense entrar en rivalitats absurdes sobre el territori?
Nosaltres estarem sempre disposats a parlar de la defensa de l’entorn i la millora
de la gestió i els serveis en favor de la ciutadania. I vostè?
Fèlix Alonso Cantorné

Robert Aceña Alonso

Regidors del grup municipal d’Alternativa Baix Gaià-Entesa pel Progrés Municipal d’Altafulla

ROTONDES INEFICACES
El Ministeri de Foment, quan governava el Partit Popular, va tenir la gran idea de
donar en el seu dia tíckets gratuïts de l’autopista a Torredembarra enlloc d’alliberar el peatge de Tarragona. El resultat ha estat el colapse de vehicles a la sortida de la Torre per tornar a entrar i estalviar-se el peatge. Això provoca un gran risc
d’accidents en aquest punt i en un altre ja en el terme d’Altafulla, els accessos
de FIRTEC a uns metres de la sortida de l’autopista que s’han convertit en una
rotonda-drecera per la negligència de regular l’accés viari com constava a les
al.legacions presentades per l’Alternativa. Hem d’esperar que hi hagi un accident mortal en algun dels dos llocs per que Trànsit ho solucioni?

altafulL.A. CONFIDENTIAL
Diuen que un establiment de restauració que els seus propietaris també ho són
de la monstruosa nau il·legal de cavalls
que hi al costat de la N-340, convida al
menú del dia a tots els camioners que
hagin estat multats per la nostra policia
local. Com a mínim, el plat del dia deu
incorporar angules del Gaià alimentades
pels fems que aboca al costat de la llera
del riu.
En el ple extraordinari del passat 19
de maig es va produir un fet insòlit, el
nostre alcalde va estar absent en esperit
però no de cos per no haver de definir-se
en una votació, en la que es van denunciar els judicis sumaríssims de la postguerra contra els defensors de la llibertat
i la democràcia. Coneixíem algunes virtuts del senyor Ramon però no aquesta
que va permetre aprovar la moció amb la
seva "absència" i els vots favorables
d’Alternativa, PSC, ERC i CiU.
Parlant de miracles, el de l’estimat
BAPTISTA, que en el partit homenatge,
després de 30 anys fent poble i amics
com a massatgista del CE Altafulla, va
‘ressuscitar’ al porter, Antoñito, convertint-lo amb un dels protagonistes de la
victòria de l’Altafulla davant La Riera per
3 a 1. BAPTISTA, T’ESTIMEM!

Altafulla, 28 de maig de 2004
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AMB AQUEST NÚMERO COMMEMOREM EL PRIMER ANIVERSARI DEL FULL Si vols contactar amb els regidors de l’Alternativa pots fer-ho mitjançant
el correu electrònic alternativa@altafulla.tinet.org o deixant un sobre a nom de l’Alternativa en les dependències de l’Ajuntament a la Plaça del Pou. També
pots parlar directament amb nosaltres tots els PRIMERS DIMECRES de 8 a 9 de la tarda a la BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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Els veïns de la urbanització Vilaromana
dels Munts estan que trinen. Es pretén
construir 4 habitatges en un solar on des
de fa 20 anys no ha estat possible per les
seves petites dimensions. Ara, amb la
modificació de la normativa i sumant els
carrers a la propietat, es podrà fer.
Algun veí, ha tingut la precaució de tapar
amb un palè de fusta la boca d’entrada de
la cova de l’Encanteri que és al mig d’un

corriol de la muntanya de Sant Antoni
amb el perill que comportava per als passejants. Confiem que aquesta bona acció
tingui continuïtat i es doni una solució
digna i atractiva que combini la seguretat i
senyalització didàctica de l’avenc.
El regidor de cultura d’Altafulla i el
director general de Patrimoni, Francesc
Tarrats, s’han reunit per tractar aspectes
de la nostra vila. Desitgem que no s’hagin oblidat de fer un projecte per dignificar les Termes de Mar. Per cert el mar
s’està menjant una gran part de la platja.
És el que passa pel fet de no arribar sediments del riu, tenir ports esportius a prop
i per certes regeneracions de sorra.
El TA-KA-TA que va causar furor el passat estiu a la platja del Canyadell, tindrà
unes jornades d’exhibició al Fòrum de les
Cultures de la mà del nostre convilatà
Alejandro Francino. Per cert, si tant
demorem les solucions pel càmping del
Canyadell ens podem trobar que hagin
de ser els "okupes" qui s’encarreguin de
la seva rehabilitació.
Estudis realitzats per la sortida d’aigües negres han confirmat el que era evident. La Rasa té més alçada en la seva
desembocadura que en el seu inici. Serà
aquesta una de les causes del per què
quan plou o pugi l’aigua, s’inundi la zona
del Càmping Don Quijote?
"Altafulla tindrà ‘guagua’ i trenet".
Així ho diuen alguns veïns al veure la
‘terrassa-mòbil’ d’un hotel de Baix
Mar. Tots els grups municipals ja hem
demanat el plec de condicions per
comprovar si l’actuació urbanística és
correcte. Ara ja només ens faltarà el
‘TramGAIÀ’.

