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Dissabte 3 de juliol de 19h a 21h. A LA BIBLIOTECA

Diàlegs

amb l’Alternativa

Ens agrada escoltar a la gent:

Tu opines.
Nosaltres responem

L’embassament del Catllar allibera momentàniament el Gaià

AIGUA, VA!
Per uns dies el tram del Gaià més proper
a l’embassament del Catllar ha recuperat
l’aigua. No sabem si ha estat intencionadament, per un error o per filtracions,
però voldríem que això no fos un miratge
d’estiu sinó un avanç del que un dia ha
de ser el corredor biològic del riu Gaià.

la dispersió d’aigües i fer un dipòsit a la zona
del ‘Kàrting’ per bombejar aigua cap a una bassa de laminació.
EL FUTUR PÀRQUING DE L’HOTEL
ATÉN LES INDICACIONS CIUTADANES
Finalment la zona del camí de Sant Antoni afectada serà només de pujada, s’instal·laran aparcaments públics en la vorera dels jardins, davant la façana de l’Hotel Gran Claustre només
els que corresponguin a la seva reserva, el carrer tindrà uns guals per evitar l’excés de velocitat i els vianants tindran preferència i passos per
travessar els carrers i es farà un arranjament específic per simular unes petites basses mitjançant
un efecte òptic.

Gaianades
LA CABANA PROTEGIDA
S’aturen els projectes urbanístics que pretenia
l’alcalde de Tarragona. Nadal s’ha quedat amb
dos pams de nassos en comprovar que el Pla
de Protecció del Sistema Costaner desenvolupat per la Generalitat inclou TOTA la plana del
Gaià, des de Ferran fins a la Cabana. El pla preveu una alta protecció i que de moment res es
pugui tocar. Una protecció que s’afegeix a la
petició feta pel Ple de l’ajuntament d’Altafulla.
El Pla de la Generalitat també blinda la protecció de la zona del càmping del Canyadell i
el Gorg de Creixell. Enhorabona!

TORNA LA MARXA DE LA PAU
El proper dimecres 14 de juliol la segona edició
de la Marxa Catalana de la Cultura de la Pau
arribarà a Altafulla. Els marxaires que arribaran
a Altafulla a les dues de la tarda del 14 de juliol vindran des de Reus seguint un camí que
haurà començat el dia 9 a Vinaròs i els portarà
fins a Barcelona per expressar el desig de viure en un món en pau i reclamar a les institucions
que impulsin polítiques actives en el foment de
la cultura de la pau. El ple del mes de maig va
adherir-se a aquesta Marxa que per segon any
para a Altafulla en reconeixement al seu paper
en favor de la pau.

AMPLIACIONS IRREGULARS
DELS CÀMPINGS
El Càmping Caledònia està realitzant una
ampliació sense tenir llicència d’obres.Les obres
a corre-cuita han envaït espais propers de la
llera del Gaià, tallat un camí públic i destruït
una sèquia.Tot amb ciment i grans tanques. La
comissió de seguiment del territori de l’ajuntament de Tarragona inspeccionarà aquesta
ampliació i les que es realitzen en altres càmpings de la zona que puguin afectar espais naturals.

MÉS HABITATGES SOCIALS
El director general d’habitatge, Ricard Fernàndez, ha acordat amb l’ajuntament les futures actuacions del departament a Altafulla. Es faran
18 habitatges de protecció oficial i de lloguer
a la Facina amb contractes de 5 a 10 anys. Els
seus usuaris tindran prioritat per adquirir un dels
23 a 35 habitatges oficials de diversa tipologia que també es construiran en el PP-5. En
aquesta zona també es faran habitatges tutelats per a la gent gran i un centre de dia.

PROJECTE CONTRA LES
INUNDACIONS DE BAIX MAR
L’Agencia Catalana de l’Aigua ha donat el vist
i plau a l’estudi per aturar les inundacions que
habitualment pateix el barri marítim d’Altafulla, però afegint que caldrà fer una sèrie de modificacions per la solució definitiva: ampliar la
boca de la Rasa que eviti l’embut i la brutícia
però obrint també el seu tram final (com el de
la Mora) per facilitar la seva neteja; modificar
la rotonda del càmping Don Quijote per evitar
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Aquest full que Alternativa us
ofereix gratuïtament costa
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regidors

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

ACCESSOS DELS CINEMES
NOMÉS PER LA N-340
L’ajuntament ha aconseguit finalment la competència d’explotació i conservació del tram urbà
de l’antiga N-340. Així s’elimina el principal
entrebanc que impossibilitava l’obligat accés directe al complex lúdic Les Bruixes per la N-340.
Esperem que ara es respecti als veïns i no es
construeixi cap accés en la zona residencial.

ELS PRIMERS DIMECRES DE MES ELS REGIDORS DE L’ALTERNATIVA
ATENEM A LA CIUTADANIA EN LA BIBLIOTECA. DE 8 A 9 DEL VESPRE.
PROPER DIA 7 DE JULIOL
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