EL SEGON FESTIVAL DELS POBLES INDÍGENES, ORGANITZAT PER ALI SUPAY, REUNEIX MÉS DE 500 PERSONES A LA PLATJA D’ALTAFULLA

Aire
DE SOLIDARITAT I LLUITA

Ali supay és una organització no governamental amb
seu a Altafulla que neix de
la iniciativa d’un grup d’aquest
poble del Baix Gaià arran les
seves experiències als països
del Tercer Món. El nom en llengua
quitxua significa els bons esperits.
L’existència de l’associació es
basa en la defensa dels pobles
indígenes i el seu dret a:
- Un entorn habitable i a un desenvolupament sostenible
-La sobirania sobre els propis re-

cursos naturals.
- Mantenir i potenciar les seves
tradicions i la seva herència cultural.
- La no violació dels seus drets humans i dels seus drets com a poble.
- Protegir-se d’aquelles influències externes que els dugui cap a
un empitjorament dels seus drets
fonamentals
- Rebre suport en les seves lluites
comunitàries per a recuperar
aquests drets sempre que se’ls si-

gui negats, se’ls sigui ignorats o
se’ls rebutgin poc a poc mitjançant
la força, l’acció política, la pressió
econòmica o qualsevol altre mitjà
coercitiu.
- La denúncia i a la sensibilització
a casa nostra sobre les violacions
que pateixen en la seva voluntat
de mantenir la seva identitat com
a pobles.
En l’actualitat i des de la seva fundació, Ali supay està
treballant amb les comunitats
indígenes de la ribera sud del

Alto riu Napo, a la via Yuralpa- Puerto Napo, província de
Napo, a l’Amazònia equatoriana. En una àrea de gairebé
uns dos-cents quilòmetres
quadrats viuen aproximadament unes cinc-centes famílies agrupades en vint-i-dues
comunitats. En total podem
parlar d’unes tres mil persones, el vuitanta per cent de
les quals són indígenes (setanta per cent quitxua i el deu
per cent huaoraní) i el vint per

cent restant són colons arribats amb l’última reforma
agrària dels anys setanta.
LA PROBLEMÀTICA
A LA RIBERA DEL RIU NAPO
En la dècada dels setanta l’Equador passa a ser un país exportador de petroli. El desenvolupament econòmic arriba
als dos nuclis urbans més importants (Quito i Guayaquil),
mentre que a les zones rurals
pateixen els impactes de l’ac-

tivitat industrial.
El miracle petroler a les dues
ciutats més grans també ha
acabat per desinflar-se. A dia
d’avui l’índex de pobresa d’aquest país ha passat en trenta anys d’un vint a un vuitanta per cent.
El 99’6 per cent del petroli que
surt de l’Equador és de l’Amazonia i només un 0,3 es retorna en concepte de desenvolupament.
En gran mesura, la degenera-

ció de la vida comunitària i medi ambiental a les comunitats
de l’Alto Napo prové dels
intents d’absorció econòmica, cultural i legal per part de
les grans corporacions transnacionals "saquejadores" de
recursos, els interessos de les
quals no coincideixen amb els
interessos de les comunitats
indígenes.

alisupay@nodo50.org
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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

en la nube
la carretera
la floresta
las vacas indigestas
en el limpio azul

del cielo
la fe
la justicia divina
la voluntad
el sentido común
la transparencia

la prosperidad
en la tierra
la vida inconmensurable
el fruto
el empeño
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en pendenciero
el frac y su petrolero
el oso codicioso
el hombre y el
nombre

en el claro, la
bomba
los clavos, las sombras
mármoles ausentes
de combinaciones

trágico-cómicas
poder, dinero
la vida en un puño
la amenaza perpetua
la boina

el bombín
el sombrero
el guante tenaz
del robusto minero
oscar francino.

Pensar globalment. Actuar localment
El riu ja baixa i canalitzat pel Catllar.
Esperem que arribi així a Altafulla.

La recuperació del Gaià avança
Aquestes fotos, que
han estat cedides gentilment per un veí, ens
recorden quan encara
el riu arribava a la mar,
regenerava la sorra de
la platja i era lloc d'oci.
Com curiositat la darrera Gaianada que va
arribar al mar. Algú sap
la data exacta?

la sorprendente
irrelevancia
en el engorde nos
quedamos ciegos
en el subsuelo
el avaro

Els regidors
d’Alternativa Baix
Gaià fan entrega al
conseller de Medi
Ambient i
Habitatge,
Salvador
Milà, d’una còpia
de les denúncies
presentades contra
les agressions que
pateix el riu Gaiá.

VOLEM UN BON POLIESPORTIU
NO UNA PISTA POLIVALENT
El projecte de poliesportiu exposat
250. Et faries soci d’un
a l’Ajuntament i aprovat en el
poliesportiu on nomès
darrer ple del mes de juliol
hi ha 4 bicis, 2 cintes
contempla la construcció d’una pisper córrer, 2 steppers
ta polivalent a Altafulla que
i una sola unitat de
es situarà en els terrenys que hi ha
rem? Nosaltres pensem
entre el camp de futbol i el ceque no. Per això, Alternamentiri municipal, al mig del futur
tiva Baix Gaià no donarà
complex educatiu. A banda de les
suport a cap projecte de posubvencions, el projecte tindrà un
liesportiu que no contempli
cost de 2,5 milions d’euros
aquestes premisses:
(415.965.000 de pessetes) i el
mateix text del projecte diu "Cal
Que la titularitat del potenir molt present que la gesliesportiu sigui municipal.
tió d’aquest equipament no
resulta econòmica si no es
Que la gestió sigui externa
realitza una gestió sota unes
a l’Ajuntament, i només comdirectrius molt clares i seporti al municipi el cost dels
rioses, les pèrdues generaconsums i les petites reparades poden ser molt imporcions.
tants, abocant la instal·lació
a un progressiu abandonaQue la inversió contempli
ment".
quatre espais:
El projecte signat, com no, per l’ara) pista poliesportiva
Aixó és el que reclamem tingui el poliesportiu
quitecte de VICSAN contempla un
que es pugui subdividir
i no només una pista polivalent
espai per tant sols una pista
en tres espais diferenpoliesportiva on es podran fer
ciats.
esports com futbol sala, bàsquet,
b) gimnàs amb sales esvoleibol o hàndbol, a més dels seus
pecífiques per fer aeròvestidors i un petit espai de musbic, manteniment i amb
culació per a un màxim de 20 pertots els nous instrusones. Tot això, més un bar és el
ments de tecnificació.
poliesportiu. On és la piscina?,
c) Zona humida amb pisel jacuzzi-spa?, la sauna? i el
cina i elements per a
gimnàs? No hi són. Quasi el
l’hidromassatge.
mateix dia que el ple del Ajuntad) Una zona de relax
ment d’Altafulla ratificava aquest
amb solàrium.
projecte molt a prop, en el barri de
Bonavista de Tarragona, es feia púQue l’adjudicació de les
blica la intenció de fer un poliesobres i la futura gestió del poportiu amb tot això i amb el maliesportiu siguin per concurs
teix pressupost. Aquí ens gaspúblic obert.
tem els diners en l’envoltori o a Al- vol dir que el cost anual serà d’entafulla les obres són més cares?. tre 15 i 20 milions de pessetes,
Que les entitats puguin gaudir de la pisUna pista polivalent per a una població que haurà d'assumir el munici- ta poliesportiva amb equitat.
petita com la nostra no pot tenir un ren- pi. Perquè diem això? Perquè en el dodiment suficient per autofinaciar-se.Això cument de gestió apareix que el principal inQue les quotes de totes les entitats
grés serà el de la quos’unifiquin i els socis tinguin accés a les
ta de 15 euros dels futurs abonats, que es instal·lacions a preu reduït.
calcula que n’hi hagi

4
4

4

4

4
4

Alta

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

1 de setembre.
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AIGÜES NEGRES SENSE CONTROL A BRISES DEL MAR
L’Alternativa ha pogut comprovar com les aigües negres de Brises s’estan
abocant en un ‘cul de sac‘ de la riera recentment cimentada. És evident
que aquesta no és cap solució i que aquestes aigües es filtren en les
capes freàtiques de la zona amb el conseqüent perill per a tots.

POLÈMIC CAMÍ DE RONDA
Una cinquantena de veïns d’Altafulla es van manifestar davant de l’Ajuntament per a protestar contra la futura construcció d’un camí de passejada que recorrerà tot el litoral espanyol. La protesta es basa en que l’itinerari es ‘menja’ unes propietats que estan dins del límit que pertany al
MOPU.Ara aquest vol recuperar el que diu es seu i que algú va permetre
construir. Sigui com sigui, ABG creu que s’ha de negociar un acord amb
els veïns perquè el camí sigui una realitat ben aviat.

EN LOS RESTOS DEL BOSQUE DEL CANYADELL

FIESTA POPULAR CONTRA LA SUCIEDAD Y LA ESPECULACIÓN
El sábado 21 de agosto la comunidad de propietarios del Munts organizó un acto festivo-reivindicativo para sensibilizar sobre el deterioro que está sufriendo aquella zona privilegiada de la costa del Baix Gaià. El sinfín
de nuevas construcciones que en su día ya diezmaron el bosque del Canyadell, con el consentimiento de la casi totalidad de los grupos representados en el ayuntamiento, siguen poniendo en peligro el equilibrio
entre construcción y paisaje turístico. Desde ABG-EPM animamos a los vecinos de Els Munts, ya sean de Altafulla o Torredembarra, a que no cejen
en defender nuestro patrimonio.

La escoba de la bruja

ABG-EPM demana formalment a la
Generalitat que s’incloguin en els pressupostos de l’any 2005 la construcció d’un nou

CEIP, l’institut i la renovació de la xarxa de clavagueram i pluvials.
Alternativa Baix Gaià-Entesa del Progrés Municipal ha demanat mitjançant
la coalició Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa (membres del govern de
la Generalitat) aquestes propostes justificant que:

l L’actual CEIP està ja saturat i cal una nova línia per poder començar a exe-

cutar el nou IES del Baix Gaià que segons l’aprovació del Parlament s’ha de construir a Altafulla

l L’actual infraestrutura de clavagueram d’Altafulla està a punt de petar i caldria la seva renovació i millora i per aprofitar l’aigua pluvial cap a la llera del riu
Gaià o per altres usos que permetin la seva racionalització.

l’apunt
Lluçanès, Moianès… i el Baix Gaià?
El tripartit català prepara una nova ordenació territorial, de cara al mes de setembre, que s´acabarà debatent al Parlament a la primavera del 2005. Un dels principals canvis que preveu és crear sis noves comarques: la Vall de Camprodon, el
Baix Llobregat Nord, l'Alta Segarra, el Segre Mitjà, el Lluçanès i el Moianès. Tot i
l´anunci de les 6 "afortunades", el conseller Carretero deix la porta oberta a afegir-ne alguna altra.

EN PLENO MES DE AGOSTO

Iª MUESTRA DE COLCHONES VIEJOS EN LAS CALLES
Durante este mes de agosto,Alternativa ha detectado un gran incremento en la renovación de los colchones de las casas.Aún desconocemos el
porqué de dicho aumento pero existen indicios que nos hacen pensar que
Julio ha sido un mes de mucho movimiento y que la población catalana,
de forma creciente, se está introduciendo al mundo del latex.El primer colchón apareció en nuestras calles justo el día después de su recogida mensual (el primer martes de mes) y poco más tarde ya se podían contar unos
diez diseminados por toda el pueblo, eso sí, siempre junto a unos contenedores verde oscuro que algunos desconocen que tienen tapa.
Otras actividades que están causando furor en las playas de Altafulla
son el lanzamiento de colillas a la arena y el de latas y plásticos estrujados. Está claro que el espíritu olímpico se contagia y que algunos vecinos y visitantes no son ajenos a aquella frase tan deportiva: "yo paso olímpicamente de las normas". Si conseguimos detectar a los inscritos en esos
deportes de moda, el año que viene,Alternativa organizará una competición y desde aquí nos comprometemos a entregar a todos los participantes
una corona de morcillas para que así se sientan cómo de la familia.

En aquest punt volem intervenir en el debat obert posant sobre la taula la necessitat de crear algun ens que mancomuni els pobles de l´actual "nord-est del
Tarragonès", anomenat popularment com a Baix Gaià. Creiem que podria ser la
figura de comarca. I és que la proximitat i les experiències dutes a terme en
aquests anys de democràcia permeten veure la funcionalitat d´una col.laboració
estreta entre els ajuntaments de la zona. Alguns exemples que actualment funcionen són la deixalleria, algunes plataformes veïnals, un festival de música popular,
un campionat de futbol, una Zona Educativa Rural (ZER), diverses entitats, una
ràdio, etc.
Però el que realment és interessant és veure les potencialitats d´una unió
d´aquests pobles en la gestió del territori i dels serveis: promoció turística i
econòmica, promoció del patrimoni natural i històric, gestió dels residus, una xarxa
de transport públic, etc. Una unió que permetria reduir costos en alguns àmbits i
reforçar el finançament de les mancances que fins ara no s´havien pogut assumir
per separat..
Queda molt lluny aquell històric acord de l´Ajuntament de Torredembarra del
desembre de 1931, que va contestar a la Ponència per a la Divisió Territorial que
desenvolupava la Generalitat republicana en el mateix sentit que nosaltres apuntem, però creiem que és més vigent que mai. Esperem que l´actual Generalitat
pari orella i escolti què diu la ciutadania. Nosaltres ja hem dit la nostra.
Lluis Suñè Morales
Conseller Comarcal del Tarragonès i regidor de Torredembarra per Alternativa Baix Gaià-EPM

