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1 5 0 e n q u e s t e s c i u t a d a n e s 
realitzades les darreres setmanes a 
veïns i veïnes d’Altafulla han servit a 
l’EINA per definir les prioritats del 
programa electoral dels republicans 
de cara a les eleccions municipals 
del pròxim 26 de maig.  

Aquestes prioritats són un pla de 
millora de carrers, una regidoria que 
potenciï l’habitatge assequible i la 
millora dels serveis públics actuals, 
com les escoles, les llars d’infants,  o 
la biblioteca, entre d’altres. 

“L’EINA ha fet el seu 
programa electoral amb un 

procés participatiu” 

Aquestes propostes es van posar a 
debat en l’acte públic celebrat a les 
Escoles Teresa Manero que va 
portar a terme l’EINA, on també els 
regidors Jordi Molinera, Alba 
Muntadas i Dani Franquès van 

passar comptes amb la ciutadania 
de la feina feta a l’Ajuntament els 
darrers 4 anys. 

“Després de 3 anys a 
l’oposició, l’EINA està 

preparada per guanyar” 

Alguns temes que van interessar 
molt als assistents a l’acte van ser el 
funcionament de la co-alcaldia que 
proposa l’EINA, entre Jordi Molinera 
i Alba Muntadas, així com la manca 
de transparència de l’actual govern 
altafullenc, format per Alternativa 
Altafulla i PDeCAT/Junts, i tot el 
control que han fet el grup 
municipal de l’EINA al govern des 
de l’oposició.  

Altres propostes que van tenir força 
acceptació van ser com aconseguir 
una millor gestió de la platja, fent-la 
més sostenible i atractiva pel 
turisme, dotar el municipi d’un Casal 

de Joves i fer un Centre de dia per a 
la gent gran. 

L’acte, que va durar un parell 
d’hores i va comptar amb la 
p a r t i c i p a c i ó d e m é s d ’ u n a 
norantena de veins i veïnes, va 
acabar amb una fotografia del grup 
de suport a l’EINA, a les escales de 
les antigues escoles, un moviment 
ciutadà que ha d’ajudar a guanyar 
les properes eleccions municipals a 
la formació. 

“L’EINA ha fet el seu 
programa electoral amb un 
procés participatiu ciutadà” 

Finalment, Jordi Molinera i Alba 
Muntadas van voler agraïr el suport 
ciutadà a l’EINA durant els darrers 3 
anys, i van demanar un darrer 
esforç col·lectiu per fer realitat un 
canvi d’esquerres i republicà a 
Altafulla. 

Tenim l’equip i bones idees: 
guanyem Altafulla!
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Comença la primavera republicana: 
ERC guanya a Altafulla el 28A 

PARTICIPACIÓ

3.028 (83,03%)

ABSTENCIÓ

619 (16,97%)

VOTS NULS

9 (0,30%)

EN BLANC

15 (0,50%)

COL·LEGI HORT DE PAU T. MANERO PORTALADA TOTAL

PARTITS A B A B A B C VOTS %

ERC 103 96 113 116 151 152 151 882 29,21%

PSC 87 76 77 71 109 87 76 583 19,31%

EnComú 55 49 48 44 71 91 65 423 14,01%

JxCAT 60 44 37 49 59 72 78 399 13,22%

Cs 49 59 46 40 52 58 56 360 11,92%

PP 13 25 10 9 17 23 23 120 3,97%

VOX 20 16 12 10 19 19 13 109 3,61%

FrontRepublicà 6 8 16 5 5 7 19 66 2,19%

Altres 8 1+4 4+1+1 6 10 11+3 12 62 2,05%

Just quan queda poc més d’un mes per les pròximes 
eleccions municipals, ERC ha guanyat a Altafulla les 
eleccions espanyoles del 28 d’abril, aconseguint la victòria 
a totes les meses electorals del municipi, obtenint el vot 
de 882 veins i veïnes i, el 29,21% del suport popular. 

Aquesta victòria d’ERC al poble, es suma a les obtingudes 
en el darrer cicle electoral, on els republicans van obtenir 
el triomf a les darreres eleccions europees (518 vots, 
26,16%) i al Parlament de Catalunya (773 vots, 24,84%). La 

presidenta local d’ERC, Lou Arans, ha celebrat que 
“l’independentisme, el republicanisme, i el desig de 
llibertat, han tornat a guanyar a Altafulla”. 

Pel regidor de l’EINA Jordi Molinera, “el 28A ha començat 
la Primavera Republicana a Altafulla, que ha de continuar 
amb la victòria de l’EINA a les eleccions municipals, 
catapultant-nos cap al govern del poble”. Pel regidor 
republicà, l’únic camí que queda des d’ara i fins aleshores 
és el de “guanyar, guanyar, i guanyar”.

L’exalcalde pel PSC Josep Maria 
Gené, i cinc exregidors -Lluís Lorenzo 
d’AUPA, Cristina Magriñà, Josep 
Muntadas i Puri Miró del PSC i Josep 
Maria Alasà d’ERC-, s’incorporaran 
com a suplents a la llista, i Eva 
Blanch, serà el número vuit dels 
republicans.  

“Són persones que venen de 
tradicions polítiques diferents però 
que han decidit que l’EINA és 
l’instrument per aconseguir el canvi a 
Altafulla”, ha afirmat el cap de llista 
Jordi Molinera. 

“Portem mesos treballant en la 
candidatura amb l ’objectiu de 
guanyar i se’ns han apropat persones 
de sensibilitats diverses, entre les 
quals algunes que havien tingut 
responsabilitats polítiques i que eren 
d e f o r c e s m u n i c i p a l i s t e s o 
d’esquerres”, ha explicat Molinera.  

La número dos i co-alcaldable de 
l’EINA, Alba Muntadas, ha afirmat: 
“Venim d’espais diferents, però 
coincidim en què junts podem fer una 
gran fe ina i canviar aquesta 
tendència del govern actual de 

pensar més en els que ens visiten, 
com si fóssim un aparador, que els 
altafullencs i altafullenques que vivim 
tot l’any al poble.” 

D’altra banda, Josep Maria Gené, 
exalcalde d’Altafulla dos cops pel PSC 
i que serà suplent a la candidatura de 
l’EINA, ha declarat que ha acceptat 
formar part de la llista perquè ha vist 
un “projecte encisador.” “Al govern 
actual li manca empenta i ja no els val 
l’excusa de la situació econòmica”, ha 
assenyalat Gené. 

L’EINA suma el suport de Gené,  
exalcalde pel PSC, i 5 exregidors

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/altafullaAA i PDeCAT/Junts aproven que les entitats que 
utilitzen l’Escola de Música hagin de pagar una taxa 

En el darrer ple ordinari del  mandat, 
AA i PDeCAT/Junts van aprovar la 
creació d’una nova taxa de lloguer de 
les aules de l’escola de música.  

La coral Nous Rebrots, el Grup Baix 
Gaià Gospel i la cobla Cossetània, que 
assagen a l’Escola de Música, hauran 
de pagar 100€ l’any (la proposta 
inicial era de 100€ al mes) per 
continuar assajant-hi.  

Pel govern, el pagament d’aquesta 
taxa “simbòlica” permet organitzar 
l’ús d’aquests equipaments, i que, de 

m i c a e n m i c a , c a l d r à a n a r 
regular i tzant l ’ús de tots e ls 
equipaments municipals, per la qual 
cosa podria ser que més entitats es 
veiessin obligades a acabar pagant 
una taxa per fer ús dels espais que ara 
utilitzen gratuïtament.  

Així doncs, després de l’establiment 
de les taxes per l’ús del camp de 
futbol i del pol iesport iu , que 
perjudiquen les finances de les 
entitats esportives, ara són les 
entitats culturals les que veuen 
afectats les seves finances. 

L’EINA creiem que existeixen altres 
alternatives per a organitzar i 
regularitzar l’ús dels equipaments 
municipals que no requereixin el 
pagament d’una taxa.  

Les entitats municipals sense ànim de 
lucre treballen i donen vida al poble, 
per això creiem que el paper de 
l’Ajuntament hauria de ser el de 
facilitar al màxim les seves activitats i 
no posar dificultats que entorpeixin el 
seu funcionament. 

El regidor Molinera, testimoni al judici del Procés 
Jordi Molinera va declarar el passat dilluns 29 d’abril 
com a testimoni en el judici contra el Procés al Tribunal 
Suprem. El regidor de l’EINA ha comparegut per explicar 
com va viure la concentració del 20 de setembre de 2017 
davant la Conselleria d'Economia, on hi va ser com a 
treballador de l'ANC. 

En la seva declaració com a testimoni, demanat per la 
defensa de Junqueres i Romeva, Molinera ha explicat 
que va formar part del cordó «Era una cosa que fèiem 
bastant, també vam organitzar un cordó al Rei espanyol 
i a l'expresident Rajoy en la manifestació contra els 
atemptats de Barcelona, ni un mes abans dels fets del 
20-S, i era una cosa que fèiem habitualment», ha dit. 


