Altafulla en números
Altafulla està en el nivell
econòmic 8 sobre 10
(l’any anterior nivell 9)

Dades de l’anuari econòmic 2004 de La Caixa

Població 3.710 (1.896
homes- 1.814 dones) ritme
creixement 6% anual

Automòbils 1.639, motocicletes
210, camions-furgonetes 300,
tractors 17

% atur 2,3 1,6 % homes3% dones)

Activitats comercials majorista
4 (-20% en 5 anys)

Activitats comercials
minorista 84 (+9% en 5
anys)

L’alcalde de Tarragona renúncia
a destrossar La Cabana
La impossibilitat que l’ajuntament de
Tarragona pugui modificar la protecció de tot l’entorn del Gaià que
impulsa la Generalitat amb el Pla
de Protecció del Sistema Costaner,
ha fet que l’alcalde Nadal hagi
renunciat definitivament a presentar
al·legacions contra el Pla i per tant
renunciar a urbanitzar la
plana del Gaià entre Ferran i
La Cabana que volia utilitzar com
a moneda de canvi pel finançar el trasllat dels dipòsits de l’antiga Campsa del polígon Francolí. És una excel·lent noticia que l’alcalde de Tarragona renunciï a la guerra
contra Altafulla. Les seves paraules "Són uns terrenys inconstruïbles, no cal

Agenda 21 : Una aposta per a un
futur més sostenible d’Altafulla
La contaminació acústica, el creixement urbanístic, la millora de la sensibilitat al
medi natural i d’infraestructures bàsiques com els pluvials, clavegueram o la
xarxa d’aigua potable, la supressió de línies i cables aeris o la situació de la franja litoral, la platja, la neteja i l’eliminació de residus, han estat les preocupacions
prioritaries per la ciutadania d’Altafulla que el passat 16 de setembre va omplir
la sala de sessions de l’ajuntament per participar en l’elaboració de l’Agenda 21
local. Altres problemes destacats en la sessió van ser la millora de la cohesió
social, la preocupació per l’incivisme i la deficiència de serveis municipals esportius i culturals. Aquestes dades permetran fer una diagnosi ambiental d’Altafulla
i elaborar un Pla d’Acció amb la màxima participació ciutadana i que ha de tenir
en compte l’Ajuntament per incorporar en les prioritats de futur del municipi.

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

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 6 d’octubre.

que en parlem més" sonen d’allò
més bé encara que les hagi pronunciat perquè no té més remei i pressionat per altres problemes com
Terres Cavades. Esperem que
ara es reforci tot l’entorn del
Gaià amb la futura arribada
de l’aigua del riu i l’elaboració d’un corredor biològic.
Assegurada la conservació d’aquest
espai natural queda pendent
encara de solucionar altres desgavells de l’actual terme de Tarragona
com l’estat de l’estació de Renfe, la nau del Centre Hípic o les agressions dels càmpings Caledònia i Tamarit.

Tots junts contra
l’incivisme
No tot és culpa de l’ajuntament ni es pot
posar un policia a cada carrer. Tots som
responsables de mantenir Altafulla neta i
habitable. Cal utilitzar correctament els
contenidors, no tirar deixalles en els solars,
recollir la caca dels gossos, racionalitzar
l’ús del llum i l’aigua o no sobrepassar el
nivell de soroll permès. Les actituds incíviques no tenen cap justificació i si no és
solucionen cal denunciarles. Cal destacar
la feina dels agents de la policia local, que
en ocasions no donen a l’abast com en el
soroll de les motos, però que amb la seva
presencia s’ha incrementat el nivell de
seguretat en zones com l’estació de Renfe
o aquests dies han atrapat "in fraganti" un
camió d’Eroski que havia llençat electrodomèstics vells en un solar del carrer
Avellaners.

fulla

Carabassa

de setembre

A partir d’aquest Full iniciem una secció de denúncia
d’actuacions privades o públiques que no s’adapten a
la normativa vigent.

Activitats restauració i bars
59 (+34% en 5 anys)

Activitats de construcció
78 (+20% en 5 anys)

La tanca de Sant Antoni a terra
Segons resolució adoptada per la junta de
govern local del passat 3 d’agost, si en el
termini de dos mesos els propietaris no
treuen la tanca que van posar sense permís
municipal a la seva finca de la muntanya de
Sant Antoni, declarada com a sòl no urbanitzable de protecció forestal, es procedirà
a la imposició de multes coercitives de 300
a 3 mil euros, que s’aniran reiterant fins
que es compleixi el requeriment o en cas
contrari es podrà ordenar l’execució de l’enderroc de la tanca, anant a càrrec dels propietaris totes les despeses que això suposi.
Fins que no es resolgui la irregularitat no es
podrà sol·licitar la corresponent llicència
amb un projecte que contempli un tancament ecològicament sostenible, com els
tradicionals murs de pedra seca.

18 habitatges protegits
per a joves a la Facina
Tal com va avançar el Full 21 d’Alternativa del passat juliol, la Direcció General
d’Habitatge, mitjançant l’Institut Català del Sòl, portarà a terme una promoció d’uns 18
habitatges, aparcaments i un local en planta baixa destinat a equipament municipal, a
la Facina entre el carrer Boga i la prolongació del carrer dels Joncs. Els habitatges seran
qualificats com habitatges amb protecció oficial. El conveni signat pel secretari d’habitatge i l’alcalde d’Altafulla, assenyala que els habitatges seran de lloguer i destinats preferentment a famílies joves amb residència habitual i permanent o bé amb lloc de treball al municipi. Dels 18 habitatges, 14 tindran una superfície útil aproximada de 60 m2,
amb dos dormitoris i destinats a famílies de 3 o 4 persones. La resta d’habitatges tindran una superfície útil de 40 m2, un dormitori i destinats a una o dues persones. La
promoció està destinada a facilitar l’accés a l’habitatge per a les persones amb baixos
nivells d’ingressos i contemplaria, possiblement, uns contractes de lloguer per 5 anys a
preus baixos.

Els veïns de Vila-romana
d’enhorabona
Peu de foto: Un xalet amb una tanca que sobrepassa
l’alçada i el bon gust
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La Junta de Govern Local, en la sessió del passat 6 de juliol, va acordar denegar
la llicència municipal d'obres sol·licitada per a la construcció de 4 habitatges a
la plaça dels Munts. La sol·licitud de llicència es basava en una anterior pretensió d'agrupar dues parcel·les confrontants de 839,07 m2 i 620,71 m2, la primera de les quals, segons descripció registral, està destinada a vials i la segona a edificació. Aquests vials, d'acord amb el planejament vigent, són privats i
destinats a l'ús comunitari. El planejament urbanístic d'Altafulla disposa que en
el sector dels Munts la parcel·la mínima edificable sigui de 1.000 m2. La superfície de la finca sobre la qual es pretén edificar no complia la parcel·la mínima
i així s’ha denegat la llicència de parcel·lació.

