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L’antic Hospital, patrimoni municipal. L’edifici més antic del poble ara és
d’Altafulla. Una inversió que donarà servei i lluirà història. Si aconseguim subvencions del Ministerio de Fomento, l’obra es veurà molt aviat.

Molts parcs, moltes millores. Les petites actuacions també milloren el poble,
algunes d’elles fetes pel magnífic treball de la brigada i altres per l’empresariat
del poble. Teixint xarxa econòmica per donar oportunitats d’ocupació.
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Remodelació de la Via Augusta, Fassina, plaça dels Vents i Boga. La inversió, finançada en una part important gràcies als Jocs Mediterranis, marca un
abans i un després. Alguns van omplir de falsedats el poble però la realitat s’imposa. Avui tenim un magnífic espai on el comerç arrela amb força.
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L’urbanisme ciutadà, modelant una vila inclusiva

Gespa artificial. El camp municipal llueix aquest verd intens. Tothom, durant anys, ho prometia i nosaltres, que restàvem en silenci, ho vam fer. Moltes inversions i despesa anual elevada per tenir un dels estadis més bonics del Baix Gaià, on fa goig veure als nens i nenes fent l’esport.
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1. Fèlix Alonso Cantorné. Llicenciat en
Geografia i Història per la Universitat de
Barcelona. Comença a treballar amb 17
www.alt.cat
anys com a auxiliar
de redacció. Des de
llavors sempre relacionat amb el món de
la premsa com compaginador-periodista
des de l’any 1981 en el diari SPORT on
gaudeix des del 2015 d’una excedència
per ocupar càrrec públic. Sense estar en
plantilla organitza el moviment sindical
del diari SPORT aconseguint la regularització laboral de tots els treballadors i
com a president del comitè d’empresa
negocia un dels millors convenis del sector. És membre fundador del Sindicat de
Periodistes. Responsable d’Acció sindical, converteix al SPC (sense deixar de
treballar en l’SPORT) en la força majoritària. Negocia els convenis de gairebé
tots els mitjans de comunicació, alguns
vigents. L’octubre de 2008 crea Alternativa Altafulla. Fundador de la Plataforma
en Defensa del Ferrocarril de Tarragona.
Va ser membre del Consell Assessor de
la Corporació Catalana de Radiotelevisió de Catalunya nomenat per Pasqual
Maragall. El 2006 és designat director
general de Relacions Institucionals de la
Generalitat. El 2011 i 2015 és elegit alcalde d’Altafulla. Membre de l’executiva
de la Federació Municipis de Catalunya
(de la qual és president de l’Àmbit de
Bon Govern i Innovació Democràtica).
Pertany al ‘Consell de Cent’ alcaldes.
Fundador del Pacte de Berà. El 20-D
del 2015 encapçala la candidatura d’En
Comú Podem i la converteix en la força
més votada amb 77.036 vots. El 26 de
juny de 2016 torna a encapçalar la llista guanyadora a les eleccions, millorant
el %. Com a diputat al Congrés ha estat portaveu del grup d’Units Podem-En
Comú Podem-En Marea en comissió de
Fomento durant l’XI i la XII Legislatura,
membre de la mesa de la comissió de
Defensa i vocal de la comissió de Seguretat Nacional. Aconsegueix la bonificació del 100% en l’AP-7, el desdoblament de la N-340 al seu pas per Altafulla
i nombroses inversions en ferrocarrils.
Va derrotar al Govern en el Decret de
l’Estiba i va negociar millores en els
PGE2019, finalment no aprovats.

Montse Castellarnau Vicente.
Altafullenca d’adopció i enamorada de la vila des de fa 30 anys.
M’agrada molt la canalla i he treballat amb nens i nenes des de
ben jove. Mestre Reiki. 8 Anys
com regidora i amb moltes ganes
de treballar per Altafulla. Soc responsable i treballadora, amb la
voluntat de fer créixer Altafulla en
valors, cultura i qualitat de vida.

Marisa Méndez-Vigo Campos,
sociòloga i lingüista, implicada amb diverses entitats des de
1991 quan vaig venir a Altafulla.
Interessada en temes de territori, urbanisme i medi ambient.
Feminista experta en polítiques
de gènere. Regidora en el primer
govern d’AA i, els darrers 4 anys,
regidora d’urbanisme, via pública,
polítiques de gènere i d’hisenda.

Jaume Sànchez, pare d’un fill
adolescent. Membre d’Atletes i
del Club de novel·la negra. Autònom, administrador i treballador
d’empresa. Com a regidor he dirigit les àrees de Comerç i Consum,
Activitat física i Esports, Turisme i
Educació. Ha estat un orgull treballar pel meu poble quatre anys.
Vivim temps de canvis i m’agrada
aplicar el sentit comú a tots els
aspectes de la vida.

Francesc Farré, periodista, exalcalde i regidor durant més de 8
anys, una part com a responsable
de l’àrea econòmica d’un consistori que ha arribat a dèficit zero.
Vaig deixar l’ajuntament per tenir
dos nens petits i torno amb noves
il·lusions. 25 anys a Altafulla i implicat en una bona part del teixit
social, cultural, esportiu i educatiu.

Guillermo Alonso, mestre d’Educació Primària, vocació que he
exercit els darrers 25 anys. Exregidor de Turisme i Activitat Física
i Esports, càrrec del qual em vaig
apartar per centrar-me en l’organització dels Jocs Mediterranis a
Altafulla i totes les proves tests
dels anys anteriors. Membre fundador d’entitats esportives, culturals i associatives

Marisa Martinez Igualador. Vaig
emigrar de Sòria als 5 anys, llicenciada en geografia i història,
he estat 20 anys professora d’Institut a Torredembarra, enamorada
d’Altafulla des de fa 25 anys, formant part de diferents agrupacions culturals. M’agrada viatjar i
molt sovint acabo comparant els
llocs que visito amb Altafulla i
sempre guanya la nostra vila.

Lucia Sánchez-Tejerina, diplomada en educació social, llicenciada en antropologia, mare d’una
nena meravellosa (i d’un altre nen
“en camí”), treballadora a l’administració tributària i enamorada
d’Altafulla, un poble que ofereix
totes les facilitats per compaginar
qualsevol afició amb una vida familiar plena. Perquè segueixi sent
un poble tranquil i actiu, vilatà i
cosmopolita, acollidor i solidari.

Àngel Pérez, enamorat d’Altafulla des que tenia 14 anys i estiuejava al poble on al final vaig
decidir venir a viure a mitjans
dels anys 90 del segle passat.
Agent comercial, la meva passió
és la Política i el seu estudi. Estic
disposat a treballar per millorar
la vida de la gent des de l’administració més propera: els ajuntaments.

Dolors Comas d’Argemir, antropòloga, professora de la Universitat Rovira i Virgili. Tinc un fill i una
filla i dos nets; tots entusiasmats
pel poble d’Altafulla que ens va
acollir des del 1995. He estat implicada en la política institucional
com a regidora de l’Ajuntament
de Tarragona i diputada del Parlament de Catalunya. Soc d’esquerres, feminista i catalanista.

Joan Prat, antropòleg i catedràtic
emèrit de la URV. Des de 2002
visc a Altafulla, des que vaig enviudar comparteixo casa amb una
gosseta ‘Nirvana’ a la que trec
a passejar amb bicicleta. Faig
hatha ioga a l’Ateneu de Dones
i membre del Centre d’Estudis
d’Altafulla. Passo moltes hores
a casa, llegint i escrivint i on tinc
una biblioteca d’uns 12.500 volums.

Pilar Aguirre, fa vint-i-cinc anys
que resideixo a Altafulla on he
trobat el meu lloc. Soc amant de
la naturalesa i dels animals. Altafulla és un poble sensible amb la
naturalesa, on gaudeixo de passejos pels seus camins ben cuidats amb les meves mascotes:
Neu i Nemo, que és el germanet
de Flip, protagonista dels nostres
cartells.

Michael Preuss “MICHA”. Enginyer Tècnic Agrícola, he estat
regidor de serveis, protecció civil,
salut, joventut, acció social i gent
gran. Membre del Centre d’Estudis, ICEA, Unió de Pagesos i GEPEC. Soc una persona acollidora,
casa meva és la casa de tothom
on els meus amics i amigues, així
com els de la meva filla, Irene,
sempre troben un moment per
fer-me feliç.
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La piscina. Somiar és fàcil però és millor arreglar el que
tenim que ja és molt, fins que s’obrin noves oportunitats.

El parc dels jocs esportius. Un lloc on es poden tastar diferents esports.

La biblioteca i l’arxiu municipal. Davant del vent i les marees, una altra realitat, que arrasa d’èxit i un espai polivalent a les Teresa Manero per compartir.

Silenci i respecte. El cementiri està en constant
remodelació per solucionar problemes de conservació.

Esport, oci, veïnatge. Donar vida als barris.

Arranjant les pallisses. Recuperar el patrimoni i donar-li vida social i política
ens fa un poble més cohesionat.

Col·laboració. El Fòrum, un espai de l’església
compartit amb el municipi, també ha rebut les ajudes demanades.

Asfaltat de molts carrers. Pensant a millorar la
mobilitat i rotació de l’aparcament per afavorir el
teixit comercial.
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RAMPA

ESCENARI

Gimnàs.
Grans finestrals.
Ompliran lʼespai
de llum natural

En faran ús les ne
i els nens de lʼesc
en període lectiu

SALA POLIVA

Sala de ball i con

Oberta als veïns d
i visitants els caps
i períodes festius

La llum.

Els materials emprats i les grans
obertures a lʼexterior proporcionen
una calidesa excepcional

Aspecte exterior.

El gimnàs segueix
la mateixa estètica de
lʼescola amb les seves
parets de formigó

alternativaaltafulla
l’esquerra municipalista - www.alt.cat

Altafull núm. 176

aa

5

www.alt.cat

Escenari.

LʼESPAI

Espai destinat als músics
en esdeveniments populars.
Així com festes de final
de curs dels alumnes de lʼescola

SERÀ INAUGURAT
ABANS DE

Bigam de fusta.

NADAL

Tant al sostre com als
finestrals, la fusta és la gran
protagonista

ACCÉS PELS NENS
DEL COL·LEGI

DUTXES

VESTIDORS SERAN
MAGATZEM

VESTUARI

ALENT

dʼAltafulla
s de setmana

Vista dʼun dels dos
porxos que comuniquen
els vestidors amb
lʼexterior del recinte

ELS

enes
cola

ncerts.

Porxo.

(des de lʼinterior
del recinte escolar)

INSTAL·LACIONS

MAGATZEM

m

VESTUARI

LʼESCOLA
DUTXES

BANY
BANY

BANY

PÈRGOLA

ACCÉS PEL PÚBLIC
EN GENERAL
(des del carrer
Marquès de Tamarit)

Visualitzacions del projecte:

Xavier Esparó, arquitecte

DʼÚS EXCLUSIU DE
Gelosia.
Aspecte exterior dels
finestrals, protegits
per una gelosia
de fusta clara
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Les nostres propostes possibles, sense fer volar coloms
Urbanisme
• Rehabilitar l'antic Hospital per ferlo un espai d'interpretació de la vila
Closa i un centre on puguin conviure activitats amb nous emplaçaments de l'administració. Estudiar
el trasllat a aquest edifici, el més
antic d'Altafulla, de la sala de plens.
Preu aproximat 2 milions d'euros.
• Renovar la ronda d'Altafulla, creant
un cinturó de comunicació agradable i segur. Preu aproximat: 2 milions d'euros.
• Convertir l'actual esplai de gent gran
en un centre de serveis que respongui a les necessitats d'aquesta etapa de la vida de les persones. Preu
aproximat: 800.000 €.
• Reformar el carrer dels Munts dotant-lo de la majestuositat que li
correspon com carrer que envolta a
la vila romana Patrimoni de la Humanitat. Preu aproximat: 400.000
euros.
• Incloure la visió de gènere a l’urbanisme, posar noms de dones a
les pròximes vies públiques i equipaments municipals per feminitzar
Altafulla.
• Revisar el Pla d’Ordenació Urbana
Municipal, per adequar-ho a nous
requeriments i a l’evolució de la població i per facilitar el dret a l’habitatge, l’activitat econòmica i comercial i la mobilitat segura.
• Revisar i desenvolupar els Plans
Especials de la Vila Closa i del Barri
Marítim.
• Continuar duent a terme intervencions microurbanístiques planificades
que millorin l’espai públic (asfaltats,
voreres, arbrat, mobiliari urbà, accessibilitat, enllumenat, etc.) de les
diferents zones del poble.
• Continuar la construcció de la xarxa
d’aigües pluvials per tot el municipi,
el canvi i millora en la instal·lació i
l’eficiència de l’enllumenat públic.
• Foment de la regeneració i rehabilitació d’habitatges en el nucli urbà
amb increment de la densitat, si cal,
tal com preveu el pla territorial.
Mobilitat
• Poble tranquil per garantir la seguretat als carrers dels col·lectius més
vulnerables, mitjançant l’increment
de zones pacificades de trànsit.
• Peatonalitzar el carrer Martí d’Ardenya (carrer de Baix).
• Augmentar i senyalitzar la xarxa de
carrers a la trama urbana on s’ha
de circular a un màxim de 30 quilòmetres per hora.
• Reordenar i eixamplar el mapa de
carrils bici existents per establir una
xarxa nord/sud i est/oest del municipi per tal que pugui ser utilitzada
com a alternativa al cotxe, també
per altres vehicles com patinets,
skates...
• Establir zones perquè el veïnatge
tingui preferència per aparcar especialment durant l’estiu i al barri
marítim.
Turisme i Cultura
• Visites guiades el darrer dissabte
del mes al Castell de Montserrat i
el primer dimarts del mes de lliure
accés.

• App d’intel·ligència digital basada
en el Big Data. Fer valdre el patrimoni cultural d’Altafulla i, alhora,
fomentar la mobilitat, el turisme i la
salut.
• Desenvolupar el Pla estratègic de
turisme posant l’accent en la creació d’una nova marca turística: ‘Altafulla un mar de cultures’; un pla
de senyalització analògica i intel·ligent del municipi i creació de noves
rutes i productes turístics.
• Convertir els carrers i places d’Altafulla en el lloc on els artistes exposin les seves creacions.
• ‘Murs que parlen’. Col·laboració de
les comunitats de veïns i veïnes,
oferir als pintors del poble les façanes dels edificis.
• Bonificacions de l’IBI a aquelles
propietats de la Vila Closa que
s’acullin a una ruta de visites guiades que obrin els seus patis, jardins
i entrades als vilatans i turistes.
• Ampliar els horaris de la Biblioteca,
dos dies als matins.
• Programació estable a La Violeta
de teatre, cinema, arts interpretatives i música.
Polítiques de Gènere
• Continuar amb l’organització i finançament dels programes relacionats amb la igualtat, prevenció
de la violència masclista, promoció
de canvis culturals en les relacions
de gènere i els rols socials i foment
dels valors de la cura dels altres,
adreçats, especialment, a la comunitat educativa infantil i juvenil,
a pares i mares i a la població en
general.
• Impulsar actuacions socioeducatives i comunitàries dirigides a fomentar la corresponsabilitat dels
homes en les cures en les famílies.
• Redacció d’un Pla d’Igualtat propi al
municipi d’Altafulla.
• Aplicació de la llei “Drets de gais,
lesbianes, bisexuals i transsexuals
i per a l’erradicació de l’homofòbia,
lesbofòbia i transfòbia”.
Ensenyament
• Dotar als centres educatius públics,
que siguin competència de l’ajuntament, d’aquells recursos necessaris
per mantenir la qualitat conquerida i
vetllar per a què, els que no ho són,
estiguin al mateix nivell.
• Crear uns “Premis Altafulla” de recerca, adreçats a l’alumnat de l’IES,
acollint diferents disciplines referides a Altafulla.
• Promoure el joc no sexista, aconseguint patis dels centres docents on
no n’hi hagi segregació per sexe,
menjadors escolars amb monitoratge amb formació feminista i activitats extraescolars que no reprodueixen estereotips masclistes.
Esport
• Millorar les instal·lacions existents
i ampliar-les per oferir noves pràctiques esportives i continuar fent
d’Altafulla un referent.
• Continuar sent seu d’esdeveniments esportius d’àmbit nacional i
internacional.
• Canal de natació a la platja i enllaci
amb Tamarit.

Convertir l’actual esplai de gent gran en un centre de serveis que respongui a les necessitats d’aquesta etapa de la vida de les persones

Programació estable a La Violeta
• Rocòdrom urbà i ampliació de
l’Skate Park.
• Elaborar un pla de promoció de
l’activitat física i esportiva en dones, potenciant l’activitat esportiva
i física que practiquen les dones i
vetllant per la potenciació i valorització de l’esport base femení.
Mitjans de comunicació
• Que els mitjans de comunicació local incorporin l’equitat de gènere en
els seus continguts i promoguin la
paritat.
• Nou organigrama comunicatiu que
potenciï la comunicació, especialment la digital.
Comerç
• Potenciar i dinamitzar el comerç
local (formació, desenvolupament i
promoció) sempre amb la col·laboració de tots els actors del sector:
les entitats locals, públiques i privades.
Medi Ambient
• Crear un consorci amb l'Ajuntament de Tarragona per potenciar
els valors ecològics de la Plana del
Gaià.
• Continuar el canvi i millora de l'enllumenat públic amb criteris d'eficiència i no contaminació lumínica.
• Portar aigua de boca fins a Brises
del Mar connectat a la xarxa d’Altafulla (projecte en marxa). Preu
aproximat: 600.000 euros.
• Continuar la senyalització i millora
dels camins rurals del terme municipal.

• Facilitarem els projectes de generació d’energia 100% renovable destinada a l’autoconsum, establint un
sistema d’ordenances municipals
que incloguin canvis urbanístics i
bonificacions fiscals per la generalització d’aquestes instal·lacions en
l’àmbit privat.
• Generalitzarem les certificacions
energètiques dels edificis públics i
els plans de millora associats.
• Acabar, juntament amb el Govern
d’Espanya, el camí de ronda del
Roquer.
Desenvolupar el conveni RECAMP
amb 9 municipis del Camp per:
• Regenerar aigües residuals urbanes mitjançant tractaments terciaris.
• Aportar aigua regenerada com a
recurs disponible per als abastaments.
• Utilització de Sistemes Urbans de
Drenatge Sostenible com a recurs
alternatiu del sistema.
Seguretat ciutadana
• Incloure la perspectiva de gènere
en les actuacions que és duen a
terme en la seguretat.
• Millorar els recursos tècnics perquè la policia pugui afegir les noves
tecnologies a les seves tasques de
prevenció.
Patrimoni
• Negociar als Pressupostos Generals de l’Estat la partida pel projecte
de les Termes romanes de Mar.

