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El Gaià tornarà a ser un riu

Segons la proposta de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) per a la implantació de cabals de manteniment al Baix Gaià

Ho hem aconseguit!
www.alt.cat

Al setembre de 1977 es va construir la presa del Catllar per
l’aprofitament de la petroquímica (REPSOL) i de la comunitat de
regants. L’embassament va ser dissenyat per a una capacitat de
60 hm3. quan el màxim assolit en 20 anys ha estat de 21,5 hm3
i un mínim de 1,6 hm3. Només el 41% ha estat aprofitat des del
pantà (69,04 hm3).
Segons l’informe facilitat per l’ACA es constata la difícil viabilitat de demolir la
presa del Catllar i retornar l’entorn a l’estat inicial. Les dificultats resideixen en:
la inundabilitat mostrada pels models, que adverteixen d’àmbits d’inundació,
en règim natural (sense presa), amb afectacions greus sobre zones habitades
mentre que, alternativament, el manteniment de la presa amb un nivell d’aigua
entre els 85 i 90 m, pot laminar els cabals punta d’avinguda per a períodes de
retorn superiors a 500 anys. No obstant això es fa constar la temporalitat de la
infraestructura i exigeix als ajuntaments implicats les consideracions oportunes
perquè en el seu planejament urbanístic contemplin aquesta directriu.
L’ACA constata que aigües avall del pantà, la desestructuració i transformació del
llit, talussos, les diferents terrasses fluvials i de la plana d’inundació de la
desembocadura ha estat profunda i difícilment reversible. Aquest fet ha comportat
l’ocupació generalitzada dels espais fluvials a càrrec d’usos il·legítims com ara
camins i pistes, aterrassaments agrícoles i conreus, casetes, esculleres, guals,
ajardinaments, infraestructures transversals diverses i edificacions. L’alt grau de
respecte medioambiental i els valors naturals que presenta la major part de la

conca mitjana i
alta del riu Gaià, contrasta amb l’estat de degradació
ecològica del tram baix del riu. La seva recuperació
ecològica i paisatgística passa per l’ordenació dels usos,
certa reconstrucció geomorfològica, i la restauració dels
hàbitats naturals, requerint, de manera preceptiva, que
no exclusiva, la restitució de la funcionalitat hidràulica a partir de la implantació
d’un règim de cabals de manteniment.
Per això proposa:
1.Mantenir els aprofitaments sobre l’embassament similar a la que s’ha vingut produint des de
l’entrada en funcionament del pantà.
2. l’alliberament, aigües avall de la presa, dels cabals que no poden ésser emmagatzemats per sobre
de determinada cota de manera raonablement eficient. Segons els estudis fets durant els anys
1986-2006 suposaria que es deixaria anar un cabal de manteniment durant el 45% dels dies.
3. S’establirà un llindar de gestió, a la cota 85 de l’embassament, per sota del qual els volums
emmagatzemats serien destinats de manera exclusiva a l’aprovisionament de recursos hídrics a
favor dels titulars de concessions des de l’embassament (REPSOL i comunitats de regants).
Aquesta actuació, resulta senzilla i factible i pot ser implementada a curt termini, permetent una
recàrrega de l’aqüífer des de llera gràcies a les infiltracions.

89 persones omplen els cinemes per
l’estrena del cine club Altafulla-LINK
te del cine club és poder continuar programant
als cinemes i consolidar una oferta quasi única
al Camp de Tarragona d’un tipus de cinema de
qualitat o en versió original que, tot i que sent
minoritari a Altafulla, per la seva riquesa social
i empenta cultural, estem convençuts pot tenir
sortida.
Des d’Alternativa volem felicitar aquesta
nova iniciativa del LINK i animar a la gent a
fer-se soci del cine club.
Totes aquelles persones que durant molt de
temps s’han lamentat que per veure una pel·
lícula diferent a la tradicional oferta comercial
havien de desplaçar-se fins a Barcelona, ara tenen l’oportunitat de fer-ho els penúltims dijous
de mes a les 21h al costat de casa, al cinema les
Bruixes.
Per més informació:
cineclubaltafulla@gmail.com

Cineclub Altafulla -Link
presenta:

la clase
Dijous 18 de juny 2009 - 21:00h
cinemes Les Bruixes

François i la resta de professors es preparen per
enfrontar-se a un nou curs en un institut d’un
barri conflictiu. Plens de bones intencions i
volent aportar la millor educació al seus alumnes,
s’armen contra el desanim. Però les cultures i
les actituds s’enfronten a l’aula, microcosmos
de la França contemporània. Per molt divertits i
estimulants que siguin els adolescents, els seus
comportaments poden tallar d’arrel l’entusiasme
d’un professor que no cobra suficient.
La tremenda franquesa de François sorprèn als
seus alumnes, però el seu estricte sentit de l’ètica
tremola quan els joves comencen a no acceptar
els seus mètodes.

Entrades a
“la Caixa“
d’Altafulla

altafulla

El passat 18 de juny en el centre lúdic Les Bruixes, es va projectar la primera pel·lícula del cine
club Altafulla-LINK. 89 persones han estat les
pioneres d’un projecte que vol omplir un buit
en la programació dels cinemes i la cultura a
Altafulla, una programació al marge dels títols
comercials i que programarà un film mensualment d’acord amb el que els socis de l’entitat
decideixin. La pel·lícula, que es va poder veure
aquest mes de juny, va ser “La Classe” guanyadora de la Palma d’Or al Festival de Cannes del
2009. La trama es basa en les experiències d’un
professor de llengua i amb els seus alumnes d’un
suburbi parisenc, amb tots els conflictes que es
produeixen i dels que a Catalunya no som aliens.
Malgrat l’èxit d’aquesta primera convocatòria,
l’aposta de Link és molt arriscada ja que per no
ser inviable, econòmicament parlant, necessita una mitjana de 60 assistents per projecció
i/o un nombre similar de socis abonats. El rep-
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Los semáforos de Altafulla
El pleno de mes de
mayo aprobó, por
unanimidad, una
moción presentada
por Alternativa en
la que se condena la
homofóbia y se reconoce el
derecho de gays, lesbianas y
transexuales a vivir con los
mismos derechos y deberes

Es como mínimo
extraño que
trabajadores
municipales
realicen
proyectos para
el ayuntamiento a cuenta
propia y más cuando la
factura de ‘colaboración’
supera los 70.000 euros

La respuesta del
equipo de gobierno a
las casi 500 firmas
recogidas para
la remodelación
de la tercera fase
Marqués de Tamarit, es
seguir con el despilfarro
para rebajar badenes y
poner semáforos

www.alt.cat

Obrir-se a la ciutadania per fer possible el canvi

Alternativa es refunda
Desprès de sis anys treballant com ABG l’assemblea
d’Altafulla ha decidit donar
un pas més per obrir-se a la
ciutadania i prioritzar el seu
projecte social i polític exclusivament municipal.
Vam néixer fruit de les lluites
del territori –en resposta davant la degradació de la nostra comarca alimentada pels
poders econòmics i polítics
que enarboren l’especulació
com a bandera- nosaltres, des
de llavors vam assumir una
vocació de defensa i de contenció.
Avui la tendència s’ha capgirat gràcies, entre d’altres, a la
nostra existència però també
per les actuacions valentes
del govern d’Entesa de la Generalitat de Catalunya que
ha impulsat projectes com el
Pla Director Urbanístic del
sistema costaner –eina imprescindible per defensar el
nostre litoral i en concret
la plana del Gaià, on no fa
molt l’antic equip de govern
de Tarragona volia fer una
nova urbanització posant
en perill el PEIN del Gaià i
malmetent les restes de zona lliure de construcció de la
nostra costa- la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, el Pla d’Infraestructures
del Camp de Tarragona i, molt
aviat, veurem com el Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) dona llum verda a la recuperació
del cabal ecològic del riu Gaià.
Tampoc ens hem d’oblidar
de la forta crisi econòmica i
de sistema que ens ha portat
la cultura del ‘pelotazo’ i per
tant del fre a la construcció
desmesurada de segones residències.

alternativaaltafulla
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mantenir un govern de progrés.
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Per tant, s’inicia una nova fase on pensem que el municipalisme passa a convertir-se
en eix vertebrador del nostre
projecte polític.
Davant d’aquest fet l’assemblea de la nostra població ha
decidit per unanimitat convertir-se en ALTERNATIVA
ALTAFULLA que a les properes eleccions de l’any 2011
es presentarà sota les sigles
Alternativa Altafulla-EPM.

Ara, Alternativa Altafulla
vol eixamplar la seva base
social i dedicar una part important dels seus esforços a
aquesta tasca. Vista l’evolució i fragmentació política
a Altafulla, guanyar unes
eleccions s’ha demostrat insuficient i cal sumar una hegemonia social per validar
el canvi.

www.alt.cat

L’objectiu d’aquesta refundació és potenciar la nostra
vessant social i, alhora, mantenir el bon nivell de treball
del nostre grup municipal encapçalat pels nostres regidors
(Francesc Farré i Marisa
Méndez-Vigo).
Recordem que vam ser la força més votada a les darreres
eleccions municipals, però
això no ha estat suficient per

L’assemblea d’Alternativa
Altafulla ha encarregat per
fer aquesta tasca a l’ex-regidor Fèlix Alonso Cantorné.
La intenció és obrir-se a la
ciutadania i dotar a Alternativa Altafulla de la força
suficient per liderar el canvi. De ben segur que en el futur si és continua avançant
hi haurà una forta Alternativa municipalista al Camp
de Tarragona.

ICV-EUiA obté el segòn millor
resultat de tota Catalunya en
poblacions de més de 2000 votants
La suma del govern d’Entesa (PSC-ERC i
ICV-EUIA) torna a ser majoritària a Altafulla, si
bé és cert que l’únic que manté el tipus respecte
a les eleccions del 2004 és la coalició ICV-EUiA.
Per la seva banda, la dreta (CiU i PP) també
milloren resultats el que confirma la tendència
europea on la guanyadora, darrera de l’abstenció,
és l’extrema dreta i la dreta.
Eleccions europees a Altafulla 2009:
Cens		
3.326
Vots		
1.413 (42,48%)
Abstenció
1.913 (57,52%)
Nuls		
14
Blancs
24
		
2009		
2004
Partit		
Vots %
Vots
PSC		
406
29,02 472
CiU		
285
20,37 197
PP		
285
20,37 247
ERC		
189
13,51 207
ICV-EUìA
126
9,01 109
PACMA		
19
1,36
LV-GVE
16
1,14
UPyD		
14
1,00
LIBERTAS
8
0,57
II		
7
0,50
RC		
7
0,50
-

%
37,11
15,49
19,42
16,27
8,57
-

