I la revista de la Plaça del Pou, quan sortirà de nou?

Alta
Preguntes
a l’aire:
Com és possible que el senyor Alcalde digués en el darrer ple que no estava previst
col·locar la fira i dos dies
després ja estava
instal·lada a Baix a
Mar?
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PRESERVAR SANT
ANTONI COM A
PARC FORESTAL
És imprescindible fer tots els esforços per aconseguir la màxima
protecció per Sant Antoni, el
nostre principal pulmó verd. Ens
revolta veure com darrerament hi
ha qui vol posar límits al bosc, impedint amb tanques el seu lliure
accés. Per això l’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ impulsa un manifest de consens per reforçar la
figura de Parc Forestal obert,
per a tothom i com a llegat per a
les futures generacions. El passat
13 de juliol, gent del poble i estiuejants vam ajuntar-nos per fer
una nova batuda de neteja i reduir
el risc d’incendis forestals. Animats per l’infal·lible Manel Ramírez vam recollir entre 30 i 40 bosses amb plàstics, llaunes, ampolles, roba, cartutxos de caça, ma-

terial de runa i altres andròmines.
Llàstima que de tots els regidors
només els de l’ALTERNATIVA
BAIX GAIÀ van donar l’exemple
de netejar els nostres boscos.

plament de voreres i l’informe mediambiental.

MILLORES A L’HORT
D’EN PAU

La policia local ha començat a
aplicar una campanya per controlar el soroll excessiu com el de les
motos. Ja hi ha vehicles immobilitzats i bandes sonores a la Ronda.
Des de l’ALTERNATIVA felicitem l’inici d’una campanya reclamada des de fa temps per tothom. Ara caldrà continuïtat fins
reduir al màxim aquestes molèsties.

La comissió d’urbanisme ha acceptat molt poques de les al·legacions presentades per l’ALTERNATIVA al PP-5, l’Hort d’en
Pau. Entre aquestes, la creació
d’un corredor verd per a vianants i
bicicletes, zones ajardinades i la
utilització d’arbres autòctons. En
canvi no s’ha considerat l’eixam-

CONTRA LA
CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA
MULLA’T PER
L’ESCLEROSI
La ciutadania d’Altafulla també
és solidària i ho va demostrar el 6
de juliol participant en la campanya de suport als afectats per l’esclerosi múltiple.

MOSTRA DE NATURA
La Mostra de Natura i la Fira d’Agricultura Ecològica i Medi Ambient
torna per vuitè any a la Vila Closa.
Una mostra que pretén ser participativa i difondre la necessitat de
preservar el nostre entorn natural

CONSELL DE
SOSTENIBILITAT
Després de la seva constitució el 7
de febrer, aquest passat dilluns s’ha tornat a reunir per ser renovat.
Les comissions són les de medi
natural, rural i forestal; medi
urbà; medi litoral; energia i infraestructures, i la d’aigua i aigües. Les comissions són obertes
a tothom i ara caldrà que l’ajuntament tingui en compte el Consell
en tot allò que faci referència a la
sostenibilitat.

SUPRESSIÓ AUTOBÚS
L’Ajuntament de Tarragona ha
decidit suprimir la línia 29 i deixar

sense servei el nucli de
Tamarit. La principal raó és el
fort dèficit per l’escàs ús de l’autobús. Caldria saber si l’Ajuntament d’Altafulla ha traslladat
al de Tarragona la moció aprovada el passat mes de març en la
qual es demanava l’extensió de
la línia fins La Portalada per millorar el seu rendiment. En canvi
aquests dies la Generalitat ha
posat en marxa un línia llargament reclamada com és el bus
nocturn. D’Altafulla en direcció Tarragona passa a les
23:30, 1:05, 2:35 i 4:35 i en direcció Torredembarra a les
0:40, 2:10, 4:10 i 5:30 de la
matinada, diàriament juliol i agost
i els caps de setmana la resta de
l’any.

BANDERA BLAVA o
PLATJA "BLA..BOSSA"
Malgrat els esforços d’uns pocs,
la platja d’Altafulla, especialment l’aigua del nostre litoral,
segueix sent fastigosa. Bosses
de plàstic, papers i llaunes completen una aigua cada dia més
tèrbola i bruta. La imatge que
s’enduen molts turistes no és
precisament la que correspon a
una platja amb Bandera Blava.

Sant Antoni, Parc forestal!

