
871 vots i 5 regidors:  
és l’hora del canvi!

Gràcies al vot i la confiança de 871 
altafullencs i altafullenques, l’EINA-
ERC hem guanyat les eleccions 
municipals del 26 de maig, obtenint 5 
regidors i esdevenint la força 
municipal amb més vots de la 
història democràtica del nostre 
poble.  

Els i les republicanes d’Altafulla 
volem agrair aquest suport rebut a 
les urnes. Els darrers 3 anys l’EINA-
ERC hem treballat molt per fer 
rea l i tat e l canv i po l í t i c que 
necessitava el nostre poble: gràcies 
a tothom que ho ha fet possible!  

La victòria republicana ha estat 
absoluta; hem estat la força política 
més votada als 3 centres de votació. 
D’aquesta manera l ’EINA-ERC 
sumarà Gemma Maymó i Àlex 
Cañas al Grup Municipal que ja 
formaven Jordi Molinera, Alba 
Muntadas i Dani Franquès.  

Ara comença un nou temps al poble: 
amb el nou Govern republicà i del 
canvi , l ’EINA-ERC l iderem la 
governança d’Altafulla amb els 
CoAlcaldes Molinera i Muntadas al 
capdavant: canviem les maneres de 
fer, participar i decidir les polítiques. 

Després d’una negociació amb Junts, 
PSC i Ara per formar govern, 
l’assemblea republicana va optar per 
sumar al nou govern a Inma Morales 
i Natàlia Sanz. La plena confiança en 
elles i una visió molt similar sobre 
com ha de ser Altafulla, han estat 
elements determinants.  

L’EINA-ERC també ens felicitem pel 
resultat total de les formacions 
independentistes, que hem sumat el 
52% dels vots. Ara comencem un 
mandat centrat en una governança 
participativa i al servei de la 
República i d’Altafulla.  

PUBLI

PARTICIPACIÓ

2.727 (72,86%)

ABSTENCIÓ

1.016 (27,14%)

VOTS NULS

7 (0,26%)

EN BLANC

20 (0,74%)

COL·LEGI LL. INFANTS TERESA ESCOLA TOTAL* (DIFERÈNCIA 2015)

PARTITS HORT DE PAU MANERO PORTALADA VOTS % REGIDORS

L’EINA-ERC 176 219 476 871 (+332) 32,02 (+8,42) 5 (+2)

Alternativa 144 156 345 645 (-108) 23,71 (-9,26) 4 (-1)

JuntsxCat 130 79 201 410 (+136) 15,07 (+3,07) 2

PSC 60 54 98 212 (+105) 7,79 (+3,11) 1 (+1)

Ara 63 60 69 192 (+192) 7,06 (+7,06) 1 (+1)

Ciutadans 56 36 52 144 (-70) 5,29 (-4,08) 0 (-1)

CUP 28 38 70 136 (+136) 5,00 (+5,00) 0

PP 26 13 51 90 (-12) 3,31 (-1,16) 0

*En haver superat  
els 5000 habitants, 
l’Ajuntament ha 
passat d’11 a 13 
regidors.

Jordi Molinera i Alba Muntadas van agafar plegats la vara de comandament com a nous Coalcaldes d’Altafulla.



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

Jordi Molinera i Poblet 
• CoAlcalde.  
• Regidor d’Acció Social, Treball,  

Pa r t i c ipac ió C iu tadana i 
Joventut. 

• Responsable de Seguretat i 
Civisme.

Alba Muntadas i Olivé 
• CoAlcaldessa.  
• Regidora d’Urbanisme, Medi 

Ambient i Polítiques de Gènere. 
• Responsable de Serveis.

El govern republicà i del canvi

Dani Franquès i Marsal 
• 2n Tinent d’Alcalde.  
• R e g i d o r d ’ H i s e n d a i 

Transparència, Comunicació i 
A d m i n i s t r a c i ó G e n e r a l i 
Electrònica.

Gemma Maymó i Masip 
• Regidora d’Educació, Cultura i 

Salut. 
• Consellera d’ERC al Consell 

Comarcal del Tarragonès.

Àlex Cañas i Torres 
• Regidor d’Habitatge, Esports i 

Festes. 
• President d’Aigües d’Altafulla. 

Inma Morales i Navarro 
• 3a Tinent d’Alcalde. 
• Regidora de Mobilitat i Via Pública, Gent Gran i Protecció 

Animal. 
Natàlia Sanz i Pijuan 
• Regidora de Comerç, Emprenedoria i Turisme. 
• Vicepresidenta d’Aigües d’Altafulla. 

La Violeta: polivalent amb cadires mòbils 

La Regidoria de Cultura ha organitzat una visita a les obres 
del Casal, on entitats i particulars van poder veure l’estat 
actual de la remodelació. Eliminant les cadires fixes, hem 
complert amb el compromís de fer una Violeta per tothom. 

La Regidoria de Medi Ambient ha canviat el sistema de 
gestió de la platja: cada setmana es combina la neteja amb 
tractor 3 dies i a mà 4 dies, tot respectant la flora natural 
marítima. Així tenim una gestió de la platja més sostenible.

La platja: un espai natural a cuidar 

Marquès de Tamarit: sense tanques, per fi 43.000€ en millores a l’Estadi Municipal 

La Regidoria d’Urbanisme ha ordenat retirar les tanques, 
moltes d’elles en mal estat, de Marquès de Tamarit. Ara el 
poble té un eix central més digne i net. El proper objectiu és 
obrir al trànsit l’Avinguda Lluís Companys.

La Regidoria d’Esports millorarà l’Estadi renovant la gespa 
en mal estat, regularitzant la instal·lació elèctrica (afegint 
focus LED d’estalvi energètic) i asfaltant l’entorn del camp 
per evitar l’obstrucció de les canalitzacions d’aigua amb terra.

Una mostra de l’acció de govern dels 50 primers dies


