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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

fulla

Habitatges socials d’Altafulla. L’INCASOL rectifica. Després de la
intervenció de la comunitat de propietaris, l’administrador de la finca i Alternativa
Baix Gaià, l’INCASOL ha reconegut el desfàs del preu de sortida de les places vacants d’aparcament i trasters dels habitatges socials respecte al que es va haver de pagar en el seu dia per part dels propietaris. El sorteig que estava previst
fer-se el 25 d’abril per a l’adjudicació d’aquestes places s’ha ajornat "sine die"
fins a trobar una solució acceptada per totes les parts.
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EL QUE NO VAN ACONSEGUIR ELS PIRATES HO FAN "ELS BRUIXOTS" DEL SEGLE XXI

Atemptat contra
el Patrimoni
Un decret de l’alcalde Manel Ramon, sense que passes per la comissió
d’urbanisme, concedia el passat 9 de febrer un permís a BCN Mediterrània 2002 (Hotel Gran Claustre) per fer obres d’anivellat i neteja
en el recinte del pati del Castell d’Altafulla, amb la condició de no tocar ni una pedra. En el ple del 17 de març la regidora de CIU, Olga Arnau, ja va preguntar si hi havia algun control de les obres que es realitzaven a l’entorn del recinte, responent el tinent d’alcalde de cultura, Josep Maria Gené, que en cas que s’haguessin fet actuacions irreversibles, aquestes eren més factibles dins la muralla que no fora. Només 5 dies després Gené
es informat que les obres han destruït part del fossar i del pont
d’accés al Castell. Un recinte que
té el seu origen fa quasi mil anys
i que està declarat Bé d’Interès
Nacional. El 12 d’abril un informe de l’arquitecte municipal
constata les destrosses en la configuració arquitectònica i en la cova que dóna al carrer del Cup, demanant la urgent paralització de
les obres. Però 9 dies després
el tinent d’alcalde de cultura va
dir que aquell mateix dia 21, en
substitució de l’alcalde, havia hagut de presentar-se a la porta
d’accés al pati del Castell per donar l’ordre a la policia municipal
de paralitzar les obres. Gené ens
va dir que va recriminar escandalitzat a l’aparellador de BCN Mediterrània per "l’atemptat irreparable que la seva empresa havia
comès". Minuts després, les persones que sortien de l’església
van veure com les excavadores seguien treballant.
El dia abans, 20 d’abril, el regidor
d’ABG, Félix Alonso, reclamava la
documentació de les obres i l’arquitecte va dir-li que ja estaven paralitzades i que l’alcalde havia sol·licitat una inspecció al departament de Cultura de la Generalitat.
Félix Alonso demana després una còpia d’aquesta petició i l’hi informen que la carta està a alcaldia encara sense firmar. Al dia següent segueix sense rebre la petició, comprovant que a la mateixa
hora el propietari de BCN Mediterrània estava allà esperant ser rebut
per l’alcalde.
Davant tots aquests fets gravíssims, el 22 d’abril Alternativa Baix Gaià
informa de la situació a la directora del Departament de Cultura,

Teresa Felip, i al Delegat del Govern, Xavier Sabaté. Aquesta va ser
la primera noticia rebuda per la Generalitat, no per l’ajuntament d’Altafulla sinó per Alternativa Baix Gaià. Tots dos van mostrar la seva
preocupació pels efectes de la destrossa en el recinte protegit i van
anunciar que immediatament enviarien un arqueòleg per inspeccionar.
L’Alternativa es pregunta: Com es possible que el 22 de març ja es
coneixien les destrosses, que el 12 d’abril l’arquitecte municipal demanés la paralització i que fins el 21 no s’apliqués i policialment?
Ha signat i enviat l’alcalde la carta
a Cultura? Dies després, el 26 d’abril, ABG torna a posar-se en contacte amb el Departament de Cultura de la Generalitat que confirma
que segueixen sense rebre cap comunicació des de l’ajuntament i que
l’informe de l’arqueòloga, on constata la gravetat i irreversibilitat
de les destrosses, ja està en mans
del director general de Patrimoni,
Francesc Terrats. Un informe que
probablement suposarà un expedient sancionador a l’empresa i
on es podrien també buscar responsabilitats a l’ajuntament. Posteriorment, aquest mateix dia 26
el tinent d’alcalde Josep Maria Gené informa de tota la situació als
grups de l’oposició.
Alternativa Baix Gaià considera que
havia d’exercir la seva responsabilitat
d’informar
amb
TRANSPARÈNCIA a la ciutadania
d’Altafulla per una actuació que demostra negligència i manca d’escrúpols i per tant ha decidit presentar denúncia pública del cas a
la Generalitat i a la Fiscalia per exigir responsabilitats i evitar que
atemptats contra el patrimoni,
com aquest, es tornin a produir. L’habilitació d’un espai per a festes
amb la instal·lació d’una pèrgola (amb la intenció que estès a punt a
principis de maig) en un recinte protegit com Bé d’Interès Nacional
no es pot fer a aquest preu i amb la negligència dels que governen el
nostre ajuntament.

Les obres de l’Hotel Gran Claustre
destrossen el pont i part del fossar del
castell amb el silenci de l’alcaldia

Els primers dimecres de mes els regidors d’Alternativa atenem a la ciutadania en la Biblioteca municipal. De 8 a 9 de la tarda.

Proper dia 3 de maig

