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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

Hi ha persones en el govern municipal que mai han cregut en que els cinemes hagin de tenir un accés
directe a l’antiga N-340. Des de l’inici del projecte sempre han considerat que era suficient que els vehicles passessin pel carrer Avellaners i per darrere de Caprabo,sense tenir en compte l’opinió del veïnat
ni que l’alcalde anés fent el paperet de fer promeses que s’incompleixen. Ara que Carreteres de l’Estat,
Urbanisme de la Generalitat i els promotors de Les Bruixes veuen bé l’accés que beneficiarà al poble,
l’equip de govern s’ho repensa. El
regidor d’urbanisme diu que no hi ha
presa i que una sortida és incompatible amb una futura Rambla.I per on
passarien els camions i autocars? És
molt fàcil dir que la culpa és de l’Estat. Aviat farà un mes de la inauguració i la pilota segueix en la
teulada de l’ajuntament que fa 2
anys va aprovar un projecte incomplet.

nº 35

altafulla
correu@alternativa.org

www.altafullalternativa.org

S’INCOMPLEIX EL COMPROMÍS DE TENIR L’ORDENANÇA I EL MAPA DE SOROLL ABANS DE L’ESTIU

150 metres separen aquestes dues imatges

. Centenars i centenars de vehicles a la platja i pels carrers del Barri Marítim,sobretot ara a l’estiu i sense cap tipus de senyalització. I mentrestant l’equip de govern manté un espai buit amb capacitat per a 320 vehicles.Com sempre,dóna la culpa als demés,a “l’enemic etern”com és l’ajuntament de Tarragona. Els terrenys annexos de l’estació de la Renfe (en el terme de Tarragona) estan llogats per l’ajuntament d’Altafulla des
del passat 1 de febrer. És possible que amb 4 mesos de temps hagi arribat l’estiu i no hi hagi més resposta que la queixa que encara no s’han rebut els permisos? És demostra una vegada més com la incompetència dels nostres governants la paguen la ciutadania i els estiuejants. A Tarragona asseguren que no hi ha cap petició d’Altafulla ni a llicències ni a urbanisme. Quí sap si podrem disposar d’aquest espai passat l’estiu quan ja no sigui tant necessari? Mentrestant s’hauran de pagar de les arques
públiques mil euros de lloguer cada any per poder utilitzar aquest terreny.

El regidor d’urbanisme,Josep Muntadas,es va quedar sol en la defensa feta en el darrer ple d’una proposta
presentada per l’equip de govern en la que es pretenia subscriure un conveni amb l’empresa de telefonia mòbil “Vodafone” per a la instal·lació d’una antena d’uns 16 metres d’alt a la zona dels Munts. Des de l’Alternativa sempre havíem valorat positivament el seu suport a iniciatives ecologistes com la normativa
d’instal·lacions d’energia solar o en la defensa del cabal ecològic del Gaià. És per això que la seva apologia tan
contundent a favor d’una antena de telefonia mòbil,basada estrictament en la recaptació de 15 mil euros
anuals,resulta insòlita,per l’impacte paisatgístic que tindria en una zona d’entorn natural com els Munts i
sobretot pels dubtes que aquests tipus d’instal·lacions pugui tenir sobre la salut pública. A més a més es
van coneixent més dades científiques sobre la contaminació electromagnètica que desaconsellen superar certs
límits de densitat en microvats per metre quadrat,evitant la proliferació d’antenes i advertint dels riscos que
les radiacions poden tenir en els canvis hormonals o en la barrera hematoencefàlica. Res d’això sembla haver
estat considerat pel regidor d’urbanisme que va demostrar un interès estranyament desmesurat per aquesta
antena. No volem pensar que la seva postura sigui fruït de les influències electromagnètiques relacionades
amb la seva activitat laboral.

Alternativa Baix Gaià ha tornat a exposar les seves idees
per construir una alternativa de govern més transparent i amb
la complicitat de tothom. Volem comptar amb els suggeriments,suport i participació de la gent que consideri que l’any
2007 cal una altra forma de gestionar el municipi. Així es va
exposar en el debat de meitat de legislatura (únic grup municipal que fa assemblees obertes i periòdiques) i en el tríptic que s’ha anat repartint. Si voleu opinar utilitzeu el mail,
la web, la bústia a l’ajuntament o venint els primers dimecres de mes a la Biblioteca municipal de 8 a 9 de la tarda.
Proper dia 3 d’agost.

L’exposició de l’artista japonesa Atsuko Arai s’ha vist recentment a l’espai del Fòrum,gràcies a la gestió feta pel Centre d’Estudis d’Altafulla que va considerar d’interès i curiositat l’exposició que idealitza una
Altafulla amb metro,auditori i aeroport. Una visió,avui per avui utòpica amb una esplèndida biblioteca i
una plaça del Pou convertida en terrassa en la que els funcionaris serveixen plats econòmics als contribuents.

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 d’agost

