
Sabem governar, i  
volem tornar a fer-ho!

L’EINA portem 3 anys a l’oposició de l’Ajuntament, però 
abans, durant més de 5, vam demostrar que som capaços 
de governar. Ho vam fer des de la gestió de diferents 
regidories: Urbanisme, Hisenda, Acció Social, Educació, 
Joventut, Cultura, Festes i Polítiques de Gènere. 
L’augment de 2 a 3 regidors en les eleccions de 2015, 
consolidant-nos com a segona força al poble, demostra 
que la ciutadania va valorar la nostra capacitat de 
governar. I volem tornar a fer-ho. 

El 2016, el 95% de l’Assemblea de l’EINA va dir no a la Via 
Augusta, fet que va provocar la nostra expulsió del 
govern i vam haver d’assumir un canvi de rol a 
l’Ajuntament. Durant aquests darrers 3 anys hem estat 
capaços de mantenir una oposició constant i propositiva, 
a un nivell com mai hi havia hagut a la nostra vila. Obligar 
al govern, format per Alternativa i els exconvergents, a 
ser transparent i participatiu ha estat una de les nostres 
prioritats.  

Ho hem fet desvetllant factures “adulterades” del 
Barnasants, els convenis “d’assessorament” de 

consultories de Joan Herrera a 1.573€ al mes o forçant 
informes de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la 
Informació Pública (GAIP), on la Generalitat obligava a 
l’alcalde, Fèlix Alonso, a facilitar informació i ser més 
transparent. La manca de diàleg que ha mostrat l’Alcalde 
en tot el seu mandat ha estat un clàssic. 

Però al mateix temps hem impulsat un gran nombre de 
propostes en positiu que el govern ha fet seves. Alguns 
exemples són la remodelació de la plaça Major, la 
rehabilitació del local dels Castellers o les millores a 
l’Hort del Senyor. Altres propostes han estat rebutjades o 
fins i tot tergiversades i AA no ha volgut ni negociar, com 
és el cas del trasllat a l’estació de tren de la Biblioteca o la 
limitació d’activitats del Casal La Violeta.    

L’EINA volem tornar a governar per canviar aquest 
tarannà i tornar a buscar el consens pels grans projectes 
de poble, que són els que marcaran l’Altafulla del futur. 
Més enllà de la gestió del dia a dia, creiem que cal tornar 
la veu al poble, i per això comptem amb vosaltres: fem 
entre tots el poble que volem, guanyem Altafulla! 

Àlex Cañas, el 5 de l’EINA
Àlex Cañas serà el número 5 de la 
llista de l'EINA en les eleccions 
municipals del proper 26 de maig. 
L’Àlex, que és un dels nous 
integrats de la nostra llista per 
aquest 2019, és nascut a Altafulla 
i està vinculat des de fa temps 
amb diferents entitats, com els 
Castellers d'Altafulla, el Grup de 
Diables i el Centre d'Esports. 

Qui també es suma a la nostra 
candidatura és el metge Albert 
Pardo, que ocuparà el número 7 
de la llista republicana. Així 
doncs, els primers llocs de la la 
candidatura de l'EINA seran: Jordi 
Molinera (1),  Alba Muntadas (2), 
Dani Franquès (3), Gemma 
Maymó (4), Àlex Cañas (5), Lou 
Arans (6) i Albert Pardo (7). 




