


















Vota l’equip de l’EINA-ERC!
1. Jordi Molinera i Poblet 
Vaig néixer a Altafulla fa 32 anys. 
Format en Ciències Polítiques,  
treballo a l’administració local en 
un departament d’urbanisme i 
territori. Soc casteller a la colla del 
poble, regidor de l’EINA, militant 
d’ERC i soci d’Òmnium Cultural.

2. Alba Muntadas i Olivé 
Nascuda a Sant Llorenç Savall fa 
34 anys. Soc doctora en biologia i 
professora de secundària. Toco la 
gralla amb els Grallers d'Altafulla, 
soc regidora de l’EINA, membre 
de l'Associació Mediambiental la 
Sínia i de les Terres del Gaià.

3. Dani Franquès i Marsal 
Altafullenc des de fa més de 20 
anys, tinc una filla de 9 anys. 
Participo de la vida cultural 
implicant-m'hi tant com puc. Soc 
regidor de l’EINA i informàtic: per 
això m'agraden les coses clares, 
planificades i consensuades.

4. Gemma Maymó i Masip 
Nascuda a Altafulla fa 40 anys i 
mare de tres fills. Tècnica a la 
U R V i t u t o r a a l a U O C . 
Corresponsable dels diables 
petits. M’agrada participar en 
t o t e s l e s m a n i f e s t a c i o n s 
folklòrico-culturals del poble.

5. Alex Cañas i Torres 
Nascut a Altafulla fa 33 anys, soc 
mestre de Primària. La meva 
passió són les entitats, on he 
participat en moltes d’elles. Soc 
President dels Diables, formo part 
de la Junta del Centre d'Esports i 
dels Castellers d’Altafulla. 

6. Lou Arans i Roca 
Vaig néixer a El Vendrell fa 43 
anys i en fa 12 anys que visc a 
Altafulla, on he arrelat i format 
una família. Treballo com a mestra 
a La Portalada des del 2005, soc 
propietària de la merceria del 
poble i presidenta local d’ERC.

7. Albert Pardo i Balteiro 
Vaig néixer a Barcelona l’any 
1964. Visc a Altafulla des de 2006. 
Casat i amb 2 fills, soc metge 
digestòleg a l’Hospital Joan XXIII i 
membre de diverses entitats 
mediambientals.

8. Eva Blanch i Parellada 
Nascuda a Altafulla fa 32 anys, 
soc mestra de Primària. He format 
part del grup de Diables i formo 
part dels Castellers d'Altafulla des 
de que tenia 11 anys, on també he 
estat grallera.

9. Erik William Jeffery 
Nascut al sud de Londres fa 70 
anys, casat amb una catalana amb 
un fill i un nét. Visc a Altafulla des 
del 2001. Treballo al món de  
l’empresa de cotxes clàssics. 
Simpatitzant i exmembre del 
Partit Laborista anglès i soci dels 
Atletes d’Altafulla.

10. Maite Martínez i Casals 
Nascuda a Barcelona, mare d’un 
fill i una filla, sóc metgessa 
especialitzada en Cirurgia General 
a l’Hospital de Valls. Resideixo a 
Altafulla fa gairebé 20 anys, soc 
exregidora del PSC a Mora d’Ebre 
i milito a ERC des de fa 5 anys.
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11. Salvador Nogués i Calle 
Nascut a Manresa fa 63 anys i avi 
de quatre néts. Militant d’ERC des 
del 1989 i president local d’ERC 
als anys 90. Soc forner artesà a 
Altafulla, des de fa 40 anys, on 
regento el Forn Nogués. 

12. Joan Patricio i Martin 
Nascut a Barcelona fa 73 anys. 
D’ofici litògraf i resident a Altafulla 
des de l'any 1971. Casat amb una 
altafullenca, tinc dos fills i dos 
néts. Soc soci fundador del Centre 
d’Estudis d’Altafulla i militant 
d’ERC.

13. Maria Porter i Moix 
Nascuda el 1926. Llicenciada en 
història i dedicada tota la vida a la 
biblioteconomia. Vaig treballar 30 
anys a la llibreria familiar i 13 a la 
Conselleria de Cultura. Tot i no 
militar en cap partit sempre m’he 
considerat d’ERC!

I ELS NOSTRES SUPLENTS: 
1. Josep Maria Gené Torrell, exalcalde d’Altafulla pel PSC. 
2. Puri Miró i Piñol, exregidora pel PSC. 
3. Lluis Lorenzo i Posada, exregidor per AUPA. 
4. Cristina Magriñà i Pova, exregidora pel PSC. 
5. Pep Muntadas i Valls, exregidor pel PSC. 
6. Enriqueta Garcia i Escoda, militant d’ERC.  
7. Josep Maria Alasà i Maduell, exregidor d’ERC.

El projecte de l’EINA: un govern 
d’esquerres, republicà i del poble

1. Àrea de Treball i Habitatge 
1.1 Creació de la Regidoria de Treball. 

• Impulsar plans d’ocupació i de formació per aturats 
d’Altafulla en col·laboració amb altres administracions. 

• Explorar la creació amb altres ajuntaments de la Borsa 
de treball del Baix Gaià. 

1.2 Creació de la Regidoria d’Habitatge 

• Desenvolupar noves promocions d’habitatge social en 
solars municipals. 

• Fomentar avantatges fiscals als propietaris que posin 
habitatges buits a lloguer.  

• Ajuts a la rehabilitació si el propietari s’avé a llogar. 
• Fomentar una borsa d’habitatge de lloguer a preu 

assequible per a tothom. 

2. Àrea d’Educació 
• Optimitzar les instal·lacions actuals: Escola d’Adults i 

Escola de Música. 
• Beques per a les Llars d’Infants i l’Escola de Música. 
• Fomentar les agrupacions musicals (banda, orquestra) 

dins l’escola de música perquè tingui un retorn al poble. 
• Diversificar l’oferta de l’Escola d’Adults. 
• Elaborar un Pla Educatiu d’Entorn amb les escoles la 

Portalada i el Roquissar, així com les llars d’infants i 
l’institut. 

• Crear una agenda d’activitats i serveis educatius 
extraescolars. 

• Treballar de la mà de la Conselleria d’Educació per 
millorar les instal·lacions de l’institut i estudiar la seva 
possible ampliació, així com demanar la possibilitat de 
reforçar l’equip psicològic del centre. 

3. Àrea social: Acció Social, Gent Gran i Salut 
• Crear un Centre de Dia per la gent gran. 
• Potenciar el pla de salut per a la gent gran ampliant 

activitats com poden ser caminades, tallers i organitzant 
activitats físico-esportives a l’Esplai. 

• Negociar amb la Generalitat l’ampliació de la plantilla 
del Centre de Salut (pediatria i medicina general) i 
l’optimització de l’espai. 

• Crear itineraris saludables que connectin amb la xarxa 
de parcs urbans de salut i potenciar caminades 
organitzades. 

4. Àrea de Territori 
4.1 Urbanisme: 

• Revisar el POUM, caducat des del 2016, per adequar-lo a 
les noves necessitats d’Altafulla. 

• Pla de millora de carrers: eliminar barreres 
arquitectòniques, fer les voreres transitables, l’arbrat… 

• Dignificar espais: manteniment d’espais nets, buscar 
fórmules de col·laboració pública i privada per dignificar 
solars sense edificar o mig construïts, com per exemple 
la Plaça Catalunya i el Carrer Lluís Companys. 

• Pla de manteniment de les zones verdes: jardineria amb 
plantes autòctones, baix consum d’aigua, entre altres 
mesures. 

• Manteniment de la xarxa de camins senyalitzats. 
• Completar i senyalitzar el camí de ronda de la costa. 
• Zona 30 que permeti la convivència de bicicletes i 

automòbils en el mateix espai. 
• Ampliar i optimitzar les places d’aparcament de 

mobilitat reduïda. 
• Treballar amb les altres administracions públiques per 

executar el projecte de l’enllaç Nord del Roquissar a l’A7, 
millorant la connexió amb Brises del Mar. 

• Crear espais de lleure i socialització per a gossos. 

4.2 Medi Ambient 

• Millorar l’entorn de Sant Antoni com a espai natural. 
• Fer un estudi per garantir que Altafulla tingui una platja 

de qualitat i amb una gestió sostenible. 
• Posar una estació meteorològica electrònica, 

sincronitzada amb el Servei de Meteorologia de 
Catalunya. 

• Habilitar una zona per emplaçar-hi un observatori 
astronòmic en col·laboració amb la UPC. 

• Fomentar l’ús de la bicicleta, crear aparcaments de bici i 
senyalització d’itineraris. 

• Creació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per a 
ús públic. 

• Renovar la flota de vehicles municipals, i si s’escau, amb 
vehicles elèctrics. 

• Instal·lar plaques solars en edificis municipals. 
• Obrir l’Hort del Senyor per posar en valor els arbres 

monumentals i els antics rentadors amb la possibilitat 
d’ubicar-hi horts socials. 

4.3 Serveis i Brigada Municipal 

• Fer un estudi per la recollida de brossa porta a porta, i 
implementació de la recollida porta a porta de comerços 
i restauradors. 

• Reduir l’externalització de serveis públics, dotant de 
més recursos la Brigada Municipal. 

Coneix les propostes de Participació, Joventut, 
Polítiques de Gènere, Seguretat, Comunicació i 

Administració electrònica a esquerra.cat/altafulla 

5. Àrea Econòmica 
5.1 Hisenda 

• Aplicació informàtica de seguiment de l’execució del 
pressupost per part de la ciutadania: comptes clars. 

• Pressupostos participatius. 
• Treballar en la possibilitat d’oferir el servei gratuït de cita 

prèvia per fer la declaració de la Renda.  

5.2 Comerç 

• Crear un Consell sectorial de Comerç per aglutinar 
sinèrgies entre l’Ajuntament i els comerciants que 
permetin dinamitzar els eixos comercials del barri 
marítim, el centre històric i el seu entorn. 

• Dinamitzar la implantació del petit comerç facilitant els 
tràmits d’obertura i donant incentius fiscals amb les taxes 
de recollida de brossa i ocupació de via pública durant el 
primer any. 

• Crear una borsa de locals buits i fomentar-ne l’ús 
comercial, facilitant l’obertura de nous negocis. 

5.3 Turisme 
• Creació d’una xarxa de cicloturisme al Baix Gaià amb 

senyalització de rutes urbanes i de camins. 
• Senyalització turística d’elements d’interès històric i 

cultural del municipi per posar en valor el patrimoni urbà. 
• Dinamització del turisme d’hivern amb activitats 

culturals, festives i accions de promoció comercials. 
• Regularització dels usos dels habitatges turístics. 

6. Àrea de l’Altafulla Viva 
6.1 Cultura 

• Tornar la polivalència al Casal de la Violeta perquè 
esdevingui un espai que en permeti la realització de 
diferents tipus d’activitats (balls, concerts, teatre, 
audicions…). No hi posarem cadires fixes. 

• Ampliar l’espai, l’horari i els recursos humans de la 
Biblioteca Municipal. 

• Procés participatiu per definir els usos de l’antic Hospital. 
• Gestionar amb la Generalitat la recuperació i posterior 

protecció de les termes de mar romanes. 
• Establir horaris d’obertura i promocionar el Museu. 
• Fer una distribució al llarg de l’any del Festival Escena i 

l’Altacústic. 
• Construcció d’una Casa de la Cultura: un equipament 

municipal cèntric, on s’hi trobi la biblioteca, l’arxiu 
municipal, sales d’exposicions i sala polivalent. 

• Establir bonificacions fiscals per a les obres de 
rehabilitació i millora de façanes del Conjunt Històric. 

• Continuar amb les activitats de conferències, concerts, 
presentació de llibres i edició de publicacions locals. 

• Fer complir la llei de patrimoni cultural català 
aconseguint que el castell obri al públic 4 dies al mes.   

6.2 Festes 
• Recuperar la Comissió de Festes amb la participació de 

voluntaris i entitats. 
• Seguir millorant les activitats culturals i les festes 

tradicionals, fomentant la participació popular i la de les 
diferents entitats. 

• Instal·lació de Punts Liles en les principals activitats d’oci 
nocturn per a fomentar unes festes lliures de masclisme.  

6.3 Esports 

• Facilitar a les entitats la seva activitat, eliminant tota la 
burocràcia actual i les taxes abusives. 

• Prioritzar el foment de l’esport base i l’esport femení en 
col·laboració amb les entitats esportives. 

• Elaborar i executar, conjuntament amb les entitats, 
convenis i plans de manteniment i millora de les 
instal·lacions esportives així com potenciar les que ja 
tenim com el gimnàs del poliesportiu, entre d’altres. 

• Fomentar la formació de tècnics esportius a totes les 
entitats i associacions amb coordinació i col·laboració de 
la Regidoria d’Esports. 

• Potenciar el Consell d’Esports amb participació de les 
entitats esportives per definir les polítiques d’esports. 


