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La Generalitat obrirà expedients als càmpings Tamarit Park, Caledònia,
Torre de la Móra i Trillas per presumptes irregularitats urbanístiques. En el cas dels
dos primers, els informes tècnics de la Direcció General d’Urbanisme han detectat les anomalies en la ubicació de bungalows en sòls no urbanitzables i moviments de terra sense permís que l’Alternativa Baix Gaià havia denunciat fa més d’un any. El Govern ha optat per actuar
després de detectar la vulneració de la normativa i esperar, sense resultat, que l’ajuntament de Tarragona actués
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LA TRAMA DE BLANQUEIG DE DINERS ESQUITXA L’EMPRESARI QUE CONTROLA EL GRAN CLAUSTRE

Amistats perilloses
La desarticulació de la xarxa mafiosa ucraïniana en l’anomenada operació "mar- truït pel llavors jutge Lluís Pascual Estivill, avui apartat de la judicatura per corrupbre roig", en referència a un dels principals implicats, el propietari del Reus Esportiu, ció.
José Antonio Casanovas controlava 56 constructores i promotores sospitoses d’antic marbrista de professió, ha posat al descobert una sèrie d’operacions immobihaver invertit "diners bruts" amb la compra de més
liàries que servien per netejar els diners obtinguts
de 400 propietats a l’Ampolla i el Perelló a través
il·lícitament. Alguna d’aquestes operacions perde la promotora Casa Daurada i BCN Mediterrametria arribar fins a l’Hotel Gran Claustre d’Altanea 2002, empresa, aquesta darrera, acusada de
fulla, mitjançant la promotora BCN Mediterranea
les destrosses al pati del Castell d’Altafulla. Ara to2002.
tes aquestes inversions i la cinquantena d’empreses
La carrera delictiva d’aquest grup mafiós era molt
i les seves ramificacions són objecte d’investigació
ampla i tenen la imputació d’entre 8 a 14 assassiper ordre de l’Audiència Nacional.
nats, tots comesos a l’estranger, i entre aquests
hi hauria el d’un polític i, probablement el d’un fiscal ucraïnià que els estava investigant. També es
Què pot passar a Altafulla?
van aprofitar econòmicament de la corrupció políSegons fonts consultades per ABG, l’Hotel Gran Claustica a Ucraïna arran el procés de privatitzacions destre podria continuar amb el nomenament d’un nou
prés de la desaparició de la URSS. Segons inforgestor, sempre i quant el negoci no tingués pèrdues
macions publicades els dies 4 i 5 de juny al Perióeconòmiques, per poder garantir la continuïtat dels
dico de Catalunya i La Vanguardia, a Espanya la xarllocs de treball. Però les obres ja començades i senxa de blanqueig invertia els diners obtinguts (uns
se permís per fer tres plantes soterrades (denegat
100 milions d’euros) amb obres d’art, cotxes de luper la junta de govern local del passat 7 juny), estaxe i un conglomerat d’empreses controlades per
rien condicionades a la resolució del procés i amb
José Antonio Casanovas, una d’elles BCN Medipossibilitats que s’aturés tota l’obra un parell d’anys.
terranea, propietària de l’Hotel Gran Claustre.
Neteja i anivellament a fons. Fotografia cedida per un El forat al mig de la Vila Closa podria ser un dels preus
Casanovas ja va ser condemnat l’any 2004 per vilatà que demostra les destrosses fetes per una màquina de que Altafulla haurà de pagar com a conseqüència que
frau a Hisenda en l’anomenat "cas Indelso", ins- BCN Mediterrania en el pati del Castell d’Altafulla.
alguns hagin tingut amistats perilloses.

L’ALCALDE SENSE PARAULA:

S’han obert els cinemes
sense connexió a la N-340
Malgrat els esforços de darrera hora per la pressió del
veïnat de l’Associació RondaSafranars, els criteris comercials han provocat que els cinemes Les Bruixes s’obrin
sense que s’hagi complert la
paraula de l’alcalde que els
vehicles tindrien un accés directe per la carretera, ni tampoc un pla de vialitat. Després
d’una qüestionada planificació municipal, ara tot són preses i provisionalitats que poden provocar col·lapses circulatoris i sorolls. Els usuaris, els promotors i el veïnat es mereixen uns accessos en condicions per poder gaudir d’una oferta única al Baix Gaià.

Classe patí de Vela 1ª i 2ª categoria i veterà.Gran èxit de la primera jornada del
Campionat de Catalunya de Vela. El Club Marítim d’Altafulla, per delegació de la Federació Catalana de Vela, va organitzar els dies 11 i 12 el Campionat de Catalunya de la classe Patí de Vela 1ª i 2ª categoria i veterà. Els propers 18 i 19 de juny es celebraran les segones jornades on es decidiran els nous campions de Catalunya. A l’èxit d’organització
s’ha d’afegir la col·laboració i ajuts que han fet l’Esplai d’Altafulla i el Patronat d’Esports.

Nous camions de recollida de brossa
A principis de juny
s’ha posat en marxa
un nou camió de recollida de brossa que
substitueix al que
anava fent les feines
de neteja d’Altafulla.
Esperem que la renovació de material
suposi una millora en
el servei i que no s’hagi d’anar repetint la
imatge de contenidors desbordats que
han tingut els mesos
d’abril i maig.

Més grues als Safranars. L’Alternativa ha presentat un total de 16
al·legacions als 2 plans parcials que preveu la construcció de més d’un centenar
d’habitatges a la zona de Safranars. És tracta d’aplicar criteris de desenvolupament
equilibrat per intentar minimitzar els efectes que el creixement urbanístic té en el territori
i el paisatge. En aquest sentit volem aprofundir en l’informe ambiental respecte als
murs de pedra seca, vegetació, pendents, voreres i pluvials. També una millora en la
reordenació dels futurs habitatges socials, l’impacte lumínic, la instal·lació de plaques
solars, contenidors soterrats i una aplicació de la xarxa de clavegueram pel conjunt de
la zona sense aquest servei.

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 6 de juliol

