L’Alternativa, únic grup municipal que rendeix comptes i pren nota
de les opinions de la ciutadania en assemblea oberta
Les preocupacions, crítiques i suggeriments de la ciutadania que va omplir la Biblioteca el passat 3 de juliol, van centrar una assemblea
convocada per l’Alternativa per fer balanç del primer any de legislatura municipal. Els problemes d’inundacions que pot provocar a Baix Mar
la urbanització de l’Hort d’en Pau, l’exigència de transparència per l’adjudicació dels propers habitatges socials, la manca d’espai per les
entitats, el pas de camions, les motos i els sorolls, el càmping de Canyadell, la manca d’arbres o la saturació de la Portalada van ser algunes de les qüestions plantejades de les que van prendre bona nota els regidors de l’Alternativa, el representant al Consell Comarcal i la diputada al Parlament que van assistir a l’acte.
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HEM D’EXTREMAR LES PRECAUCIONS
DAVANT EL PERILL DEL

Ja s’apliquen els Plans de
prevenció municipal
d’incendis forestals?

tafulla. Les noves tarifes vigents des de la tardor es
distribuiran com:
Multes lleus:
40 euros
Multes greus:
68,56 euros
Multes molt greus:
150 euros
També s’aplicarà una bonificació del 25 % de les sancions que es paguin abans d’un mes des de la imposició de la multa.

Quan es pensa netejar el
sotabosc i matolls de zones
com Sant Antoni i La Cabana?

Gaianades
Els cinemes potser obriran l’estiu, però
no del 2004. Segueix la confusió amb el projecte

Poliesportiu de somni. Com es pagarà?

del centre lúdic Les Bruixes. Es va anunciar la primera
pedra en plenes eleccions i van haver d’introduir millores fins començar les obres mesos més tard. L’alcalde
segueix assegurant que l’accés serà per la N-340, però
en la darrera exposició pública els accessos es mantenen per Via Roviano malgrat que l’antiga 340 ja és
d’Altafulla. Els veïns, que segueixen sense ser escoltats
pel consistori, només veuen un cartell que diu que els
cines obriran aquest estiu.

El projecte de poliesportiu preveu un pressupost d’uns 3 milions i mig
d’euros. Les primeres fases es destinaran a moviments de terra, construcció de la pista, cobertura i ancoratges amb un milió d’euros. Únicament hi ha subvenció del Consell General de l'Esport per poder realitzar
l’estructura metàl·lica que cobrirà la pista. Esperem que l'equip de govern
expliqui com farà front a la despesa de les primeres fases i dels 2 milions
i mig més de la resta.

Al·legacions al Pla Director del Sistema Costaner per
protegir el territori..L' Hort de la Sínia ha presentat al·legacions

Als Safranars les cases creixen com a
bolets. Fa mesos que en els Safranars, entre el Camí

al Pla Director per ampliar el sector protegit del Baix Gaià conegut com
sector C-1. La zona afectada seria la zona limítrof amb Ferran, la variant
de la N-340 i el camí de la Nou. Des de l'Alternativa donem TOTAL RECOLZAMENT a la iniciativa presa pels nostres amics de la Sínia.

de Ferran i la finca de Falcon Cresp, passen efectes paranormals. Primer unes maquinaries dipositades al mig
del camp i ara en pocs dies es construeix un habitatge
que segons l’ajuntament hauria de ser una nau agrícola. Serà un clon rural de la "casa rosada"?

Polèmic trasllat de Correus. Representants sindicals de correus
han denunciat que han patit un desallotjament a la força per part de la
brigada municipal d’Altafulla el passat 13 de juliol. També denuncien el
deteriorament de mobiliari i de les caselles dels apartats, així com que
les noves dependències no tenen les condicions mínimes per l’activitat
i seguretat professional. Pensem que la brigada i l'ajuntament mai haurien d'haver intervingut en el trasllat d'un material que no és seu. Si les
obres de les noves oficines s'endarrerien en excés, hi ha altres mecanismes que cal esgotar abans de prendre una decisió tan inapropiada,
així si algun usuari de correus hagués perdut la seva correspondència, el
responsable podria ser l'alcalde d'Altafulla.

Altafulla torna a ser parada obligada de
la Marxa per la Pau. El 14 de juliol els marxaires per la Cultura de la Pau van ser acollits a la nostra
Vila i van exposar les propostes a favor de substituir la
violència de tot tipus per una nova cultura de pau. Altafulla, pionera en declarar-se contra les guerres, ha de
seguir sent exemple en l’impuls del diàleg, la pluralitat
i per destinar fons públics a favor d’iniciatives que construeixin una Cultura de Pau.

El Mercadet solucionat. Ara calen més
aparcaments a Baix Mar. L’ajuntament ha
esperat al mes de juliol per complir el mandat del Ple
per habilitar l’espai annex a l’església de Baix Mar
com aparcament de vehicles. La solució per instal·larhi també el mercadet dels dimarts està bé i es podria
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Aquest full que Alternativa us
ofereix gratuïtament costa 0,20
euros. Els diners es treuen de
les dietes dels seus regidors

aprofitar per tenir continuïtat tot l’any. En canvi la solució pels aparcaments
és incompleta: no estan ben senyalitzats i són insuficients. Hem de fer el
possible per evitar que en ple estiu els vehicles aparquin en qualsevol lloc
i menys damunt la platja.

Multes. Noves tarifes. S’han aprovat les noves tarifes de les
sancions de trànsit que seran recaptades per BASE a l’ajuntament d’Al-

fulla

Preguntes Varies
-Es posarà en marxa el pagament de guals de les finques que tenen
les ralles marcades en groc sense tenir plaques?
-Perquè paguem impostos sense rebre servei? Al barri marítim falta
llum, s’inunda quan plou i les motos fan massa soroll.
-Quan es podaran les bardisses de cases que impedeixen el passeig
per alguns carrers?
Salvador López Ruiz

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 4 d’agost.
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