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HABITATGES
PER A TOTHOM!
No és una nova consigna de
l’Alternativa. És el text de
l’article 47è de la Constitució. Una Constitució potinejada pels qui només tenen
interès en aplicar-la per retallar llibertats.
El proper 2 d’octubre es coneixeran les llistes d’adjudicació dels habitatges socials de
la futura Rambla d’Altafulla. Ens hem de felicitar per
l’alegria d’uns pocs que podran gaudir d’un habitatge
en el seu poble. Però a la vegada, constatar la frustració
dels molts que han quedat fora. No s’ha de buscar falsos
culpables entre nosaltres sinó
veure quin és l’origen del problema. Mirem cap als pisos de
sobre, a la Moncloa, la
plaça Sant Jaume i, de
reüll, la plaça del Pou.
No es construeixen suficients
habitatges socials!. En uns
mesos tindrem la oportunitat
de donar suport a un canvi mitjançant les urnes.
Alternativa Baix Gaià es
va presentar a les eleccions
per ajudar a resoldre, entre altres, aquest problema. Sabem
que és difícil però o TOTS ens
posem a la feina o els i les nostres joves seguiran marxant.
No es tracta només de construir habitatges sinó també rehabilitar les cases abandonades (com la de la fotografia),
elaborar un cens d’habitatges
buits i trobar fórmules perquè
aquests surtin al mercat de lloguer. Si no ho aconseguim nosaltres haurem fracassat però
Altafulla, Catalunya i Espanya estaran al marge de la
Constitució.
Fèlix Alonso

MÉS RIGOR EN
EL PLA GENERAL
Alternativa Baix Gaià, juntament amb
ERC i CIU, han demanat un Ple
Extraordinari per parlar d’aquest
tema. Al mateix temps ABG recolza
la petició de ERC de que torni a
exposar-se públicament per tal de
donar a conèixer a tota la població
aquests canvis.
A l’hora d’analitzar el POUM, hem
sofert les imprecisions i ambigüitats
de la redacció, tal i com assenyalava
el dictamen de la Direcció General
d’Urbanisme. Així en el plànol 56
del POUM deia que a Brises del Mar
es podrien construir 534 habitatges.
Doncs no, ara sembla que no eren
habitatges sinó bungalows, dins de
l’equipament geriàtric. Realment la
reducció del dictamen és de 180
habitatges a 120/130, una retallada
que no és tan gran com semblava.
Demanem disculpes per haver patit
la confusió per la redacció del Pla.
Ara s’haurà d’estar alerta per veure
què significa bungalow i quina mena
de persones els habiten, ja que es
tracta de serveis per a gent gran.

Alta
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SOLARS BRUTS
I ABANDONATS

La brutícia i deixadesa de solars no es pot
permetre encara que siguin de titularitat privada. L’existència d’espais privats bruts provoquen
una mala imatge de la població però també un
problema sanitari per pudors i el risc de la
presència de rates, escarabats i altres insectes.
Caldria que l’ajuntament exigís als seus propietaris que mantinguin els solars nets,
netejar-los subsidiàriament repercutint costos i, si no és possible,
imposar sancions.
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PER LA DEFENSA DEL
NOSTRE LITORAL
I DE LA MEDITERRÀNIA
EN GENERAL
El passat dia 3 de setembre els
vaixells Livia amb bandera de les
Illes Marshall i el St. Nikolai de bandera ucraïnesa, realitzaren una operació de transvasament de 35.000
tones de gasoil a 30 milles de
la costa de Tarragona, sense
que la Dirección General de la Marina Mercante comuniqués a les diCAMÍ ASFALTAT El camí de
Cametes, que surt de la N-340 cap
a l’Hort de la Sínia, ha estat asfaltat.
S’ha de vigilar que el seu ús pels
passejants no sigui substituït pels
vehicles de motor.

ferents autoritats que es produiria
una operació amb un elevat risc de
fractura de la mànega i que s’allargà
durant unes quinze hores.
Aquestes intervencions són motivades per la presència de forts interessos econòmics multinacionals que
necessiten un constant subministrament de derivats del petroli, no en va
la petroquímica del Camp de Tarragona és la més important de
la Mediterrània. El transport de diferents substàncies químiques, principalment plàstics que s’emmagatzemen en forma de petites boletes de
colors, conegudes comunament amb
el nom de granza, també assoleix
un volum de milers de tones anuals
i que poden tenir un efecte desastrós per a l’ecosistema en cas de ser
abocades a la mar.
La conducta irresponsable de certs
vaixells i indústries, emparades per
la manca de control d’alguna administració, fa que el nostre litoral pateixi els efectes d’activitats perilloses
o fins i tot prohibides com el transvasament de cru o la neteja de bodegues d’alguns petroliers després
de sortir del Port de Tarragona.
El popularitzat "chapapote" no és
exclusiu de Galícia i a més ja ha
esdevingut un terme utilitzat per de-

finir tot tipus de substància que embruta les nostres platges, siguin hidrocarburs, boletes de plàstics, porqueria procedent d’emissaris o restes de deixalles dels banyistes. Tot
això hem tingut a Altafulla puntualment aquest estiu. I si bé no ha
estat una brutícia generalitzada, sí
que ha estat molesta més d’un dia
com es pot comprovar en fotografies. Cal estar alerta, sensibilitzar
la població, analitzar les mostres
per exigir responsabilitats i demanar mesures que regulin certes
activitats, per evitar que pugui sortir afectada una part del nostre patrimoni natural.
MÉS CONTROL PER EVITAR
L’IMPACTE
DE LES QUÍMIQUES
L’Alternativa Baix Gaià ha presentat una moció per donar suport
al Manifest de La Masó que reclama un estudi científic, una vi-

gilància mediambiental i un observatori permanent per avaluar l’impacte
de la indústria petroquímica en el medi i la salut dels habitants del Camp
de Tarragona. S’ha de vetllar que
l’activitat econòmica de les indústries
sigui respectuosa amb l’entorn i no
redueixi la qualitat de vida.
EL PLA DE MOBILITAT
I LA INTEGRACIÓ
TARIFÀRIA
Després que l’ajuntament de Tarragona no tingui en compte Altafulla en l’extensió dels autobusos fins a Tamarit, s’ha d’evitar que
la Generalitat exclogui el nostre
municipi del Pla de Mobilitat del
Transport Públic del Camp de Tarragona i que no ens puguem
beneficiar de futures integracions tarifàries. La intensitat del flux viari requereix ser presents en tots els organismes per millorar la mobilitat pel
territori.

CAMÍ PÚBLIC TALLAT Les obres de construcció d’habitatges han tallat des
de fa mesos el pas per un espai públic com és el del carrer de la Vinya Gran.

CARTES AL FULL Aquest FULL és obert a totes les col·laboracions, queixes o suggeriments que la ciutadania d’Altafulla vulgui expressar. Només cal que enviïn
un text a l’adreça electrònica "alternativa@altafulla.tinet.org" o deixar-lo dins un sobre a nom d’Alternativa Baix Gaià a les dependències de l’Ajuntament a la
plaça del Pou, indicant pel "Full". Cal que l’extensió sigui breu o es reserva el dret de resumir el contingut i cal que s’identifiqui l’autor/a .
IMPREVISIÓ AMB ELS AIGUATS
El passat 7 de setembre va ploure molt a Altafulla, però
així ho fa com a mínim un parell de cops a l’any. La foto del Diari amb el motorista a Baix a Mar, ens fa veure les conseqüències que provoquen aquestes pluges per a molts residents a la platja. Quins plans té l’Ajuntament per a solucionar aquests problemes periòdics? Per a quan una inversió important a les infraestructures i serveis que necessita Altafulla? L’atractiu
d’un poble no es mesura únicament per les activitats
culturals i lúdiques. El clavegueram, la xarxa d’aigües
pluvials o els carrers nets són algunes de les condicions
que faran atractiva Altafulla per als residents i els visi-

tants. Estan previstes partides per a infraestructures en
els pressupostos de l’any vinent que ara s’aprovaran?
Marisa Méndez-Vigo

DEIXADESA AMB LA NETEJA I ELS
CONTENIDORS
Visc al camí de Ferran i accedeixo amb els nens
molts cops al riu Gaià. Allí es pot veure un abocador incontrolat. Durant l'estiu han aparegut rentadores, pots
de pintures, una segadora, restes d'obres i mobles destruïts. Crec que s’hauria de posar un cartell que indiqués la prohibició de llençar runes i escombraries so-

ta sanció i amb un plànol amb l’emplaçament de la deixalleria. Aquest plànol també hauria d’enganxar-se en
els contenidors, així com indicar els dies de recollida de
mobles i trastos.
Sobre contenidors voldria cridar l’atenció dels situats a
la ronda d’Altafulla, davant de l'escola La Portalada.
Aquest estiu hi ha hagut dies que hi havia una pila de
metres de cartrons. Què deuen pensar els estiuejants
quan surten del Caprabo i veuen que al costat de
l'escola del poble hi ha el niu més brut d'escombraries?
S’hauria d’esbrinar d’on ve la brutícia i realitzar un llibre
blanc de la neteja i de la ubicació dels contenidors per
evitar donar una imatge tercermundista.
Albert Puerto

