
Pressupost 2019: 
sense participació

El pressupost municipal de 2019 ha tirat endavant només amb els vots del Govern d’AA i PDeCAT, en una tramitació 
“express”, sense cap voluntat de negociar amb l’EINA ni cap tipus de presentació pública o participació ciutadana. 

L’EINA presentem aquestes al·legacions:  

Retallades de   
36.902€ de la 

Regidoria d’Educació 

0€ per polítiques  
de Participació 

Ciutadana 

19.000€ per 
propaganda  

i publicitat de 
l’Alcalde 

Es mantenen les  
taxes abusives als 
clubs de bàsquet  

i futbol 

Un pressupost on  
no es pot saber 
 que es vol fer  

Retallades de  
39.005€ de  

Cultura i Festes 

I  A TU, QUÈ ET SEMBLA? 



La Violeta: d’un Casal de tots 
a l’Auditori d’una part? 

Aquest és un altre exemple de com 
negocia AA: gens. En el primer ple en 
què AA ha recuperat la majoria 
absoluta, gràcies als vots del 
PDeCAT, han aprovat el projecte de 
la remodelació del Casal La Violeta 
per a convertir-la en un Auditori. 
L'EINA estem d'acord que s'ha de 
remodelar però apostem per 
mantenir-la com un Casal polivalent. 

La Violeta ha de ser l'espai on es 
facin tot tipus d'actes, des de cinema, 
passant per teatre i com a espai 
principal dels actes de Festa Major, 
Cap d 'Any, Carnava l , sopars 
d ’ent i tats , ba l ls , exposic ions , 
concerts, d'assaig dels Bastoners, 
actes d’ATECA… o de qualsevol altra 
entitat del poble que necessiti un 

espai suficientment gran. Altafulla no 
necess i ta un Teatre -Auditor i 
infrautilitzat, el que necessita és tenir 
el casal remodelat, millorat, obert a 
tothom i a tot tipus d’actes. 

El govern d'AA diu haver estudiat la 
nostra proposta, però segons ells és 
impossible dur-la a terme perquè 
l'aforament de la sala sense cadires 
fixes superaria les 100 persones, la 
qual cosa suposaria la construcció de 
mesures de seguretat i equipaments 
per aquestes 1000 persones, 
incrementant desmesuradament el 
pressupost de l’obra. 

El que no vol reconèixer el govern és 
que existeix una altra manera de 
calcular l'aforament de manera que 

no seria necessària aquesta gran 
inversió: es pot limitar l'aforament a 
640 persones en funció de les 
sortides d'emergència existents. Hi 
ha, doncs, una solució al problema 
que planteja AA. Aleshores per què 
no la tenen en consideració? 

No entenem aquesta dèria de posar 
cadires fixes, i aleshores perdre el 
que és el Casal: un equipament del 
poble i pel poble, i no un equipament 
per l'interès d'uns. Potser és el 
moment (ara si) de la participació 
ciutadana, i fer una consulta als 
propietaris de l'equipament: el poble, 
on pugui escollir l'ús que li vol donar 
per donar el màxim de vida a un 
equipament cultural i popular com és 
el Casal Municipal La Violeta. 

Negociem el pressupost 
L'EINA-AM hem estat treballant els darrers 2 mesos en una 
proposta de Pressupost que sigui satisfactori per una 
majoria qualificada del Ple. Això era més necessari que mai 
sobretot si tenim en compte que, gairebé 3 anys després 

de l'inici del mandat 2015-2019, el govern d'Altafulla ha 
viscut molts canvis, amb 5 remodelacions fruit dels 
trencaments de Govern d'AA i l'EINA el 2016 i d'AA i el 
PDeCAT al 2017. 

Aquest mandat ha estat marcat per una forta inestabilitat 
política, fruit de la incapacitat de l'Alcalde Alonso de tenir 
un compromís polític sòlid i de respecte als altres Grups. 
Per això hem fet aquesta tasca de diàleg i negociació, 
reunint-nos amb entitats, veïns i partits per arribar a 
l'objectiu d'assolir un Pressupost que tingui el vistiplau de 
com més membres del Ple, millor. 

Com ja va passar amb el Pressupost de 2017, AA no va 
acceptar cap proposta de l'EINA a la fase prèvia 
d'aprovació inicial d'aquest pressupost. Volem remarcar 
que no s’ha realitzat cap Audiència Pública per presentar 

el pressupost a la ciutadania, deixant al marge als nostres 
conciutadans de la seva capacitat de participació. 

Ara amb Pere Gomés (PDeCAT) com a nou regidor 
d'Hisenda, amb qui havíem treballat una proposta conjunta 
de modificacions al Pressupost General, fem aquestes 
al·legacions tot esperant arribar a un punt de trobada 
entre el Govern i l’EINA. Creiem que l'actual Pressupost 
només respon als interessos particulars d’AA, que massa 
sovint no defensen precisament els interessos públics i 
populars d’Altafulla. La nostra proposta vol portar, de nou, 
els comptes municipals al costat de l'interès general. 

AltafullaBalla 2.500 €
Millora i adequació de la Plaça Major 40.000 €
Increment del pressupost de l’Altacústic 10.000 €
Comissió Participació i Transparència 10.000 €
Increment del pressupost del PIJ 8.000 €
Millora de la Pallissa de l’Era de Cal Ixart 20.000 €
Nou enllumenat públic Brises del Mar 50.000 €
Creació nova plaça de peó de jardineria 16.000 €
Creació nova plaça de Bibliotecari 19.700 €
TOTAL PROPOSTA L’EINA 292.209 €

Estudi. Implantació recollida residus “Porta a Porta” 15.000 €
Pla d’Ocupació Local 40.000 €
Projecte Reforestació de boscos d’alzines 1.500 €
Increment de la partida manteniment parcs infantils 15.000 €
Comissió per la dinamització de la Vila Closa 5.000 €
Comissió desenvolupament sostenible de la Platja 5.000 €
Adequació del Carrer de les Eres 18.500 €
Millora instal·lació elèctrica Escola La Portalada 10.000 €
Material promocional del Museu Etnogràfic 2.000 €
45è Aniversari dels Castellers d’Altafulla 4.009 €

Podeu trobar el document sencer a www.esquerra.cat/altafulla

El futur de la nostra platja

La nostra platja té una mida i una 
forma determinada de manera natural. 
A més, en tractar-se d’un ecosistema 
de transició entre la costa i el mar, és 
normal que aquesta forma vagi 
canviant amb el pas del temps.  

Aquest és un fet a tenir en compte a 
l’hora de gestionar-la, ja que no 
podem pretendre guanyar la partida a 
la natura i ”construir” una platja 
sobredimensionada a base de 
camions abocant tones de sorra any 
rere any com fa AA. 

Des de l’EINA apostem per realitzar 
un estudi de la dinàmica natural de la 
nostra platja per tal d’establir una 
estratègia de gestió sostenible llarg 
termini, utilitzant tècniques de 
manteniment de la sorra menys 
agressives, com una neteja manual o 
la revegetació amb plantes autòctones 
que n’evitin l’erosió. 

Ser diferent  
és més atractiu

Una gestió 
sostenible

Llençar diners 
a l’aigua?

El 14 de gener Jordi Molinera i Alba Muntadas, coalcaldables de l’EINA, es van reunir amb Laura Castel i Bernat Picornell, 
senadors d’ERC que han presentat diverses mocions demanant una gestió sostenible del litoral mediterrani. Els 
coalcaldables de l’EINA els van traslladar una proposta de gestió sostenible per la platja d’Altafulla. 

És evident que la platja és un dels 
atractius turístics més importants 
d’Altafulla, però la seva difusió es pot 
fer des de diferents punts de vista.  

Ja fa anys que l’afany del govern és 
tenir una platja com més ampla millor 
i amb el distintiu de la bandera blava. 
Però, aquest distintiu és realment un 
reclam turístic per a la nostra vila 
quan totes les platges del nostre 
voltant també la tenen? A més a més, 
la bandera blava no fomenta la 
gestió sostenible de la platja.  

L’EINA apostem per no engrandir 
artificialment la platja, ressaltar els 
seus valors naturals com a reclam 
turístic i revaloritzar (museïtzant i 
protegint) les Termes de Mar que 
formen part de la Vil·la romana dels 
Munts, Patrimoni Mundial de la 
Humanitat. Altafulla és especial, fem 
la nostra platja diferent de les altres! 

En els darrers anys hem vist com cada 
estiu la platja creixia més de forma 
artificial amb l’objectiu d’encabir-hi 
com més gent millor. Però aquest 
creixement té un preu molt elevat 
tant mediambiental (remoure la terra 
provoca un gran impacte en 
l’ecosistema) com econòmic. Només 
l’any 2018 s’han invertit 782.000 € a 
tota la costa tarragonina. 

Però la naturalesa és tossuda, i tota 
aquesta sorra afegida artificialment 
(i que està solta a causa del pas 
continu dels tractors de neteja a 
l’estiu i la manca de vegetació) se’n 
torna al mar i l ’any següent 
requereix una nova inversió. 

Els i les republicanes creiem que seria 
molt més útil invertir aquests diners 
en mètodes de gestió sostenibles i 
que perduressin en el temps. 


