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“Els nostre concepte de cultura és diferent al vostre:  
volem una cultura de qualitat” 

Regidora d’AA a un regidor de l’EINA 

“No només és un concepte diferent de cultura;  
també ho és de política.” 

L’Assemblea de l’EINA al Grup Municipal d’AA  
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AL·LEGACIONS QUE PRESENTA L’EINA-AM  
AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL 

CASAL "LA VIOLETA" A ALTAFULLA 

Jordi Molinera i Poblet, amb DNI 47761072P, Alba Muntadas i Olivé, amb DNI 
47771703J, i Dani Franquès i Marsal, amb DNI 39686319A, actuant en nom i 
representació de l’EINA-AM, i amb domicili a efectes de notificacions al 
despatx del Grup Municipal de L’EINA-AM a la Plaça del Pou 1, compareixem 
en el període d’informació pública del projecte bàsic i executiu de remodelació 
del Casal Municipal “La Violeta” d’Altafulla, segons l’anunci publicat al BOPT 
número d’inserció 2018-01882 de 7 de març de 2018, i formulem les següents 
al·legacions: 

1. LA CONVOCATÒRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA 

El nostre Grup Municipal porta des del Ple Ordinari del gener de 2017 
demanant la convocatòria d'un Consell Sectorial de Cultura, òrgan creat al Ple 
de l'Ajuntament de juliol de 2015, per parlar sobre el futur del Casal Municipal 
La Violeta, així com de la Biblioteca Municipal. 

Tot i que la Regidora de Cultura, Montserrat Castellarnau, ha dit en reiterades 
ocasions (als Plens o a un correu del 5 de març de 2018) que la seva intenció és 
convocar un Consell Sectorial de Cultura, l'EINA portem esperant aquesta 
convocatòria des del gener de 2016, tot comunicant la necessitat urgent de la 
celebració del Consell. 

L'EINA no volem un Consell Sectorial per donar la nostra opinió i escoltar la 
d'Alternativa; és per tothom ben sabut que pensa cada formació sobre els 
diferents models de poble que legítimament defensem cada formació. 
L'objectiu d'aquest Consell Sectorial seria copsar l'opinió de les diverses 
entitats i veïns del municipi que, sigui de forma habitual o esporàdica, fan ús 
com a usuaris del Casal Municipal La Violeta i la Biblioteca Municipal. 
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Així doncs, considerem que tot el procés de remodelació del Casal Municipal 
La Violeta s'ha fet d'esquena a les entitats i la ciutadania, en absència total 
d'una Regidoria de Cultura (i Participació Ciutadana) que en cap moment ha 
tingut la intenció real de fer una convocatòria del Consell Sectorial de Cultura, 
per parlar del futur del Casal, ignorant als usuaris d’aquest. 

Cal tenir en compte també que cap dels partits que actualment estan al govern 
de l’Ajuntament d’Altafulla (AA-E i CiU/PDeCAT) tenien al seu programa 
electoral la proposta actual de remodelació del Casal Municipal la Violeta, que 
elimina el caràcter polivalent d’aquest equipament públic, suposant un nou 
frau demòcratic i fent-se evident la necessitat de que la població digui la seva. 

2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DEBAT, ÉS POSSIBLE? 

L'EINA hem insistit diverses vegades en aquest mandat municipal, no només 
en la necessitat d'aprofundir més en les polítiques de participació ciutadana, 
fomentant una ciutadania critica (del llatí criticus, del grec kritikos, que vol dir 
"ell que pot discernir o jutjar"), sinó que el govern d'Alternativa s'ha dedicat a 
desfer tots els avenços en matèria de la presa de decisions col·lectives del 
mandat 2011-2015. 

Per la nostra part, veient que el govern no tenia cap tipus d'intenció de crear 
espais de debat sobre el futur del Casal Municipal La Violeta, vam decidir fer 
aquesta feina. És per això que ens hem trobat amb entitats i ciutadania, i 
fet una enquesta sobre el futur del Casal. En els dos casos el resultat és clar: 
la majoria de la població prefereix mantenir el caràcter polivalent de la Violeta. 

Aquests elements revelen que existeix una preocupació en la ciutadania 
respecte al futur del Casal proposat pel govern i que, abans de tirar qualsevol 
projecte endavant, caldria un procés de participació ciutadana sobre el tema i 
aconseguir el màxim de consens en les obres de millora d'un equipament per a 
tothom. Per ara, ens trobem que tenim uns governants que van en la 
direcció oposada dels governats, tot una demostració de manca 
de participació ciutadana. 
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És per això que l'EINA proposa la celebració d'una consulta popular 
consultiva on cada Grup Municipal defensi un escenari de futur pel Casal 
Municipal La Violeta, amb tipus d'ús (polivalent, auditori, teatre...) i el seu 
corresponent pressupost. Els Grups Municipals defensarien a una Audiència 
Pública (la darrera es va celebrar el febrer de 2017) el seu projecte. Un cop 
celebrada la consulta, els i les regidores votaran el que considerin en 
sessió plenaria. D'aquesta manera la ciutadania haurà recuperat el seu poder 
d'expressió, que fins ara se l'hi ha negat sistemàticament, i els grups municipals 
mantindran la seva capacitat de poder. 

3. QUINA QUALITAT DE CADIRES VOLEM A LA NOVA VIOLETA? 

L'actual Casal Municipal encara té les mateixes cadires d'ençà la seva nova 
construcció dels anys 90. Podríem dir que gairebé 30 anys després, tot i que ja 
estan més que amortitzades, no compleixin els mínims de seguretat i moltes 
d'elles estan en mal estat. És evident que cal una renovació. 

Segons el projecte presentat per l’equip de govern al Ple, el cost de cada cadira 
fixa, és de 30€més mà d’obra (43,46€), uns 12,820,70€ en total. Considerem 
que aquest pressupost no s’ajusta a la realitat del mercat de seients propis 
d’auditoris, teatres o sales de conferències, esdevenint una mena “d’auto baixa 
temerària” o anormal del projecte.  
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Si donem un cop d’ull al mercat, per preus similars podem arribar a trobar els 
següents models: 

Per tant, l’EINA creiem que l’apartat de pressupost del projecte per seients  no 
és l’adequat per si es vol convertir el Casal en un teatre-auditori, cosa que el 
nostre grup no comparteix i optem per cadires no fixes.  

L’EINA-AM hem fet diverses reunions conjuntes amb l’empresa especialitzada 
en seients “Figueras International Seating” (més detalls Annex 1) i amb el 
despatx d’arquitectes “Garreta Arquitectes S.L.P.” per analitzar les necessitats 
del Casal Municipal i les opcions són les següents: 

- Sistema “Mutawheel”: El sistema Mutawheel està dissenyat sota l’objectiu 
d’oferir a la sala la característica de sala polivalent, basant-se en el principi 
d’emmagatzemar les files de butaques en un dels extrems o laterals de la 
sala. D’aquesta manera, la sala disposa d’una gran funcionalitat: aforament 
total, parcial o lliure de butaques. També permet fer més configuracions al 
pati de butaques, més enllà del tradicional “teatre a la italiana” d’un escenari 
amb una platea davant. Aquest sistema permetria la polivalència del Casal 
Municipal La Violeta, ja que les seccions-files (de fins a 8 cadires) queden 
enganxades a terra amb dues ventoses i es poden moure gràcies a 4 rodes. 
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- Sistema “MiniSpace” amb peu autoestable: Aquest és un tipus de cadira 
que normalment es fa fixe , però amb la variable del peu autoestable, es pot 
posar i treure amb facilitat. Les seccions-files són de 2, 3 o 4 places. La sala 
L’Atlàntida de Vic disposa d’aquest sistema: https://youtu.be/Ne1FM0y9hfY. 

El pressupost per seient del sistema Mutawheel és de 560€ i el del sistema 
MiniSpace amb autoestable és de 405€, IVA no inclòs.   
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4. PER UNA MILLOR DISTRIBUCIÓ: PASSADÍS CENTRAL. 

En la proposta actual s’ha proposat una línia de 17 cadires continues en 18 
fileres de profunditat situades al centre de la sala. Això provoca un problema 
tant a l’entrada dels espectadors com a la sortida, sobretot en cas d’evacuació 
ràpida de la sala al tenir que passar, en el cas mes desfavorable de la cadira 
central, per un espai molt estret fins als passadissos laterals, de vuit cadires i 
per tant d’uns gairebé 4 metres de recorregut.  

Segons les especificacions de 18 cadires per 17, trobem a faltar en el projecte 
un passadís central, per a una àgil sortida, així com d'indicadors de files i 
cadires, que en la redacció del projecte no s’ha trobat. 

5. UNA SALA AMB BONA VISIÓ DELS ESPECTACLES. 

Tenint en compte que la sala és totalment horitzontal, les línies de cadires 
situades per darrere de la fila 10 perden la visual de l'escenari, per tant els 
espectadors de les últimes 8 fileres de cadires (136 espectadors) no tindrien 
una perspectiva suficient del total de l’escenari. 

Amb la disposició de 18 fileres de cadires, tot i estar entrecreuades, creiem que 
les files posteriors tindran dificultat per poder veure correctament, com que 
no hi ha cap tipus d'inclinació a la platea farà que les files del darrere no 
siguin idònies per poder visualitzar correctament l'espectacle. 
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En cas de voler ocupar amb seients tota la sala, i voler garantir una bona 
visualització dels espectacles, considerem que la darrera secció hauria de ser, 
en una segona fase, una grada telescòpica com l'exemple presentat de 
L'Atlàntida de Vic. A la primera fase tindríem seient fix per 128 persones 
amb bona visibilitat. Si es vol tenir més capacitat sense fer la grada 
telescòpica caldrà assumir que no hi haurà bona visibilitat a les fileres de la 9 a 
la 14 tindriem 96 espectadors més, amb un total de 224 seients. 

El projecte presentat proposa una sala amb 295 seients, però en cap moment 
tal com s’ha exposat, que no garanteix la bona visibilitat de la majoria dels 
espectadors. 

6. L’US DE LA VIOLETA: UN CASAL PER TOTHOM.  

Des de l'EINA defensem, amb aquestes al·legacions, que cal que el Casal 
Municipal La Violeta continuï sent un espai polivalent com ha estat fins el dia 
d'avui. Són molt els actes que requereixen tenir la sala lliure de seients: 
concerts (de festa major, cap d'any, carnaval...), balls de la gent gran, sopars 
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d'entitats, tornejos (de dòmino, de scrabble...), assajos i trobades d'entitats 
(Ball de bastons, ATECA, Camí de la Creu...) i actes de l'Ajuntament (Setmana 
de la Natura, presentació de projectes…). 

En cas d’aprovar-se definitivament el projecte presentat pel govern, el Casal ho 
deixarà de ser per convertir-se en un teatre-auditori, implicant la pèrdua d'un 
espai municipal per tothom. A més, la Violeta és  el lloc on en cas de mal temps 
es traslladen la majoria d’activitats i actuacions. En conclusió: La Violeta 
passaria a ser un Casal de tots i totes a un Auditori d'uns pocs. 

L’1 de setembre de 2017, el Diari de Tarragona publicava un article  sobre la 1

remodelació del Casal Municipal, on entrevistava la Regidora d’Urbanisme i hi 
diu el següent: 

Al nostre entendre, amb la nova redefinició que se li vol donar el que es fa és 
precisament el contrari del que proposava en aquest article la Regidora 
d’Urbanisme: limitar el seu ús. Fixant les cadires a terra, és limitar el Casal en 
un reconvertit teatre-auditori, preparat per precisament a unes poques 
activitats molt concretes, com concerts d'autor, teatre en format tradicional i 
cinema. 

Considerem que el canvi d'usos que proposa el govern no és adequat ni 
s'ajusta a les necessitats que el poble d'Altafulla té, ja que perdem un espai 
central de la vida altafullenca. Som del parer que seria més adequat guanyar 
espais que no perdre'n. Creiem que els espais alternatius proposats (el 
futur Gimnàs portalada o l'actual gimnàs del Roquissar, el pavelló esportiu...) 

 https://www.diaridetarragona.com/costa/Una-nova-etapa-al-Casal-La-Violeta-dAltafulla--20170901-0034.html1
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no estan pensats per usos culturals i de caràcter festiu. A més, es perd la 
centralitat de la ubicació. 

7. EL PROBLEMA NO ÉS L’AFORAMENT: ÉS FIXAR CADIRES. 

Sovint hem sentit com l’equip de govern justifica l’eliminació del caràcter 
polivalent del Casal Municipal La Violeta per raons d’aforament i justificació 
d’aquest. És per això que adjuntem (Annex 2) a aquestes al·legacions l’informe 
del despatx d’arquitectura “Garreta Arquitectes S.L.P” col·legiat núm.32946/0 
on s’explica amb major detall que en cap moment, si hi ha voluntat, la 
justificació de l’aforament no és un problema. D’acord amb l’informe realitzat, 
l’ocupació de la sala seria de 582 persones, una xifra lluny de l’aforament de 
1200 persones d’altres estudis aportats pel govern, molt per sobre encara de 
les ocupacions d’espectadors reals de la sala, i que no obliga a l’ajuntament a 
fer 32 banys, grans rampes d’emergència i altres consideracions del tot 
exagerades utilitzades d’excusa. 

També a vegades, per part de l’equip de govern, el problema ha estat el cost 
dels seients mòbils que permeten la polivalència de l’espai: sí, un equipament 
en bones condicions per tothom té un cost, però també un major ús i per 
tant rendibilitat. Tot plegat és qüestió de prioritats. Amb la nostra proposta de 
modificació creiem que cal fer un esforç econòmic relativament suau (suau 
tenint en compte que als exercicis 2016 i 2017 les despeses d’activitats 
puntuals com 2 triatlons van sumar en conjunt més de 70.000€) d’uns 
120.000€ - 150.000€, i suau tenint en compte el cost global de la remodelació i 
el cost d’oportunitat d’iniciar un projecte d’aquestes característiques. 

Per ú l t im , i d 'acord amb l ' in forme (Annex 3) e laborat per 
Xavier Gonzàlez Perarnau (gestor cultural i d'equipaments teatrals a la ciutat 
de Tarragona) s'explica el perquè crear un espai escènic amb seients fixes és 
un error. A partir de la seva experiència, l'autor destaca que aquesta opció 
limita les possibilitats ciutadanes locals d'ús de l'espai, i per exemple, no 
permetrà obres teatrals en altres formats com amb passarel·la o escenaris 
de 360°: 
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Per tot això demanem que aquestes al·legacions siguin admeses i, en 
conseqüència, es reformuli el projecte de remodelació del Casal Municipal, 
tenint en compte els punts i annexos exposats i proposats: 

1. Es convoqui un Consell Sectorial de Cultura 
2. Es celebri una consulta popular consultiva sobre el futur del Casal 

Municipal La Violeta. 
3. Es procedeixi a la incorporació al projecte d’un sistema de cadires mòbils. 
4. S’instauri un sistema amb passadís per millorar l’accessibilitat. 
5. Es garanteixi que la inversió permetrà una bona visibilitat dels espectacles. 
6. Es garanteixi l’ús polivalent del Casal Municipal La Violeta. 
7. Es doti pressupostàriament el projecte per permetre la compra de millors 

seients que possibilitin la polivalència del Casal Municipal La Violeta. 
 

Jordi Molinera i Poblet        Alba Muntadas i Olivé Dani Franquès i Marsal 
Grup Municipal de L’EINA-AM                                                  

Altafulla,  19  d'abril de 2018 
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