DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

La denúncia

La convocatòria

A FAVOR DEL MEDI AMBIENT I CONTRA
LES AGRESSIONS AL TERRITORI
L’Alternativa Baix Gaià dóna
suport a la marxa del Gorg de
Creixell al Gaià que commemora el Dia Mundial del Medi
Ambient. Es tracta de la protecció del territori contra l’especulació urbanística que esperem s’hagi
pogut aturar a Creixell i també a
l’entorn del Gaià. La conservació
de les zones humides és una
prioritat que agermana totes
les plataformes en defensa
del medi ambient. Des de
l’Alternativa hem volgut contribuir a la defensa del territori
denunciant una sèrie d’abocaments incontrolats de runes i
residus a l’entorn de la llera
del Gaià. El passat 25 d’abril
més d’un miler de ciutadans del

Baix Gaià es van manifestar per
recuperar el cabal ecològic del riu.
Però això no és suficient. Cal
també la neteja de tot l’espai i
denunciar també les amenaces
urbanístiques que es produeixen des de diversos càmpings.
Fa uns dies l’Alternativa ha presentat una denúncia davant
l’Agència Catalana de l’Aigua

adjuntant fotografies de les
runes que habitualment es deixen a la llera del Gaià, un abocament d’aigües residuals de la
depuradora que va embrutar el Gaià
a finals d’abril, l’acumulació de
muntanyes de residus de cavalls a
pocs metres de la zona protegida del PEIN Gaià que suposa
un greu risc de filtracions de

nitrats als aqüífers, la presencia
d’una rasa que pot desviar
aigües brutes al riu, i les amenaces que suposa la proximitat
de tanques del càmping Tamarit
i del Caledònia. Unes agressions que són també d’impacte
visual com el de la nau de demostracions hípiques que fa anys
venim denunciant i que es
manté amb la tolerància de
l’administració.
Nosaltres
denunciem aquests fets perquè
volem la protecció del Gaià i la seva
futura conversió en un corredor
biològic. Volem que el riu arribi
al mar i aboqui aigua i no brutícia, millorant també la qualitat
de l’aigua, la flora i la fauna.
Per això aquest és un bon dia per
seguir reclamant a favor del Medi
Ambient.

diumenge, 6

Marxa
Gorg-Gaià
SORTIDA

GORG

10:00h. matí, al Gorg de Creixell
11:00h. Esmorzar als pins de Creixell o de
‘Cal Valent’ (porteu-vos la beguda i
l’esmozar)
11:45h. Passada per ‘Cal Bofill’ (Platja
natural dels Muntanyans a Torredembarra.

ARRIBADA

GAIÀ

14:15h.(aprox.) Arribada a la
desembocadura del Gaià
Sortida d’Altafulla 9.45h a la parada
d’autobús dels Habitatges Socials

GORG-GEPEC-GATA-GAIÀ

La idea

UNA APOSTA PER LES ENERGIES RENOVABLES

full

Alta

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

Vent de Garbí

cambio mentira
por machete y botas amarillas
pierdo dos dedos
por reírme de la vida

ahora ya es tarde
pintaron de verde la tubería
por si los vampiros
amanecen de día

Alternativa

a quién pretenden engañar
con sus machetes y botas amarillas?
el sol se apagará
cuando la viscosidad

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

anege las rías con preocupante alegría
Oscar francino
provincia de Napo, Ecuador

juny 2004
nº 20

Aquest és també un bon dia per fer una reflexió sobre la necessitat urgent
que tenim de valorar, potenciar i fer servir les energies renovables a casa
nostra. L’efecte de les energies fòssils (petroli, carbó) en el medi ambient
i el gran consum que fem d’aquestes (amb el conseqüent esgotament i els
alts preus que arribarem a pagar) són arguments potents per apostar seriosament per l’energia solar i eòlica, produïda el més a prop possible. Si no ho fem
ja, l’energia nuclear serà molt aviat l’única "esperança" per aconseguir tota
la que "necessitem". Ja ho ha dit Gorvachev, en el Fòrum de les Cultures... A
Altafulla hi ha molta gent interessada en l’energia solar. A més de la obligatorietat d’utilitzar-la per escalfar l’aigua a les noves edificacions, hotels,
càmpings, llocs d’oci i esport, hi ha qui pregunta i s’informa i comença a
demanar pressupostos per instal·lar-la en edificis ja construïts. La rendibilitat és a més d’ econòmica, medioambiental i social. És un bon camí.
Però podem fer més i ser pioners en la instal·lació d’ una planta fotovoltaica
col·lectiva (com la del Fòrum!). Els ajuts oficials financen gairebé el 85% del
seu cost i la producció d’electricitat per vendre a la xarxa elèctrica esdevé
una font important d’ingressos pel municipi. Seria un projecte de i per tot
el poble. Una nova marca d’identitat d’una Altafulla moderna i sensible
amb els temes del nostre temps. L’Alternativa recolza aquesta idea del GEPEC
i treballarem plegats per fer-la realitat.

