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El proper curs la llar d'infants tindrà un edifici nou (pàg 6)
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Avancen els tràmits per recepcionar les urbanitzacions (pàg 19)

Imaginació,
innovació i
empenta,
la força
d’Alforja
Quan s’acosta el final de la legislatura toca passar comptes amb
la ciutadania per fer un repàs general de tota l’acció de govern
realitzada i per explicar què hem fet i perquè ho hem fet d’una
manera determinada i no d’una altra. En aquesta revista trobareu tot això. Trobareu molts dels projectes que hem fet i altres
projectes en els que hem treballat i hem deixat preparats perquè
es puguin executar en el proper mandat, com la construcció de
la nova llar d’infants.
Molts d’aquests projectes són, a més, solucions imaginatives,
innovadores i amb empenta, com ara la mateixa llar d’infants
que serà semisoterrada per respectar una zona verda. També hem
estat agosarats en projectes com el canvi de tot l’enllumenat a
led, amb un model de concessió molt avantatjós pel poble. Un altre
exemple d’aquesta actitud valenta i decidida ha estat el novedós
sistema de concessió del bar del Parc dels Amics d’Alforja, que
ha ajudat a dinamitzar l’espai amb unes noves pistes de pàdel, o
l’acord amb l’Arquebisbat per donar solució a Ca l’Aleu.
Si a més sumem la gran participació i col·laboració de totes les
entitats del poble en les activitats socials, culturals, esportives i
festives que es fan, tenim al davant un poble compromés amb el
seu futur, un futur que Alforja mira amb optimisme perquè som
un poble amb imaginació i que té prou empenta per afrontar els
reptes que tenim. I aquesta és la nostra força. La força d’Alforja.
Joan Josep Garcia. Alcalde
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l’Ajuntament presencialment o al telèfon 977 816 008).
El despatx de Serveis Socials és al segon pis de l’edifici
consistorial.
Jutjat de Pau/Registre Civil
La jutgessa de pau, Montserrat Lucena, atén al segon pis de
l’Ajuntament de dilluns a divendres de 12 a 13h. Es poden
concertar altres hores.
L’horari d’atenció del Registre Civil és de dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30h.
Punt d’accés a internet
Punt gratuït d’accés a internet a l’Ajuntament per a fer
tràmits electrònics. Els dies i hores d’ús són les mateixes
que els horaris d’atenció al públic de l’Ajuntament.
Biblioteca
C. de la Font, 56 - Tel 977 816 480 bib.alforja@altanet.org - Horari: de dilluns a divendres de
17 a 20h, excepte els dimarts que obre de 9 a 12h.

Ajuntament
Pl del Mercadal, 13 d’Alforja - Tel 977 816 008 ajuntament@alforja.cat - www.alforja.cat
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a
14h i de dimarts i dimecres de 17 a 20h
Del 15 de juny al 15 de setembre l’horari d’atenció és de
dilluns a divendres de 9 a 14h i els dimecres de 17 a 20h
Plens municipals
Els Plens ordinaris se celebren el tercer dimecres dels mesos
de gener, abril, juliol i octubre, a les 20h, al Saló de Plens
Serveis Urbanístics
Els dimecres de 9 a 14h amb cita prèvia (demaneu hora a
l’Ajuntament presencialment o al telèfon 977 816 008)
Serveis Socials
Els dimecres de 9 a 14h amb cita prèvia (demaneu hora a
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Joan Josep Garcia,

alcalde

“Fem una gestió
municipal a la mida
d’Alforja, amb
un treball seriós,
rigorós i
compromès”
Joan Josep Garcia ha encapçalat decididament la transformació d’Alforja
de veïns i veïnes van aprovar la feina que havíem fet i
ara, ben aviat, aspirem de nou a tenir la seva aprovació
i, si pot ser, amb nota perquè creiem que globalment
hem fet bona feina, seguint la línia de treball seriós,
rigorós i compromès amb el poble d’Alforja que vam
iniciar fa vuit anys.

Joan Josep Garcia Rodríguez va
néixer en 1967 i ha viscut tota la seva
infantesa i joventut a Alforja. Empresari
de professió, no havia estat mai vinculat a la política fins que en 2011 un grup
d’alforgencs i d’alforgenques li van
proposar encapçalar la candidatura
de Convergència i Unió com a
independent. La seva arribada al
Consistori amb un grup de companys i
companyes de candidatura joves,
decidits i amb empenta ha
transformat la gestió municipal i ha
donat una nou aire al municipi.

Quin aspecte destacaria especialment des de
la seva experiència com a màxim responsable de
l’Ajuntament?
Un dels aspectes més importants, i del qual em sento
especialment orgullós, és que la gestió municipal es
fa a la mida de les possibilitats d’Alforja. Vull dir que
som ambiciosos en els plantejaments i en els projectes
perquè han de donar resposta a les necessitats que hi
ha, però sense perdre mai de vista que tot el que fem
(obres, equipaments, festes…) ha de ser sostenible
econòmicament i s’ha de fer a la mida del nostre poble.
Un exemple pot ser la redimensió de la Fira del Pataco
per fer-la més assequible a les nostres possibilitats i
fer-la una activitat de la gent d’Alforja i per a la gent
d’Alforja. Un altre exemple pot ser la redistribució
dels espais del Consultori mèdic, per fer més grans les
consultes d’atenció i d’assistència als pacients i més
petit l’espai d’espera. I si em deixeu encara us posaré
l’exemple del magatzem nou de la brigada, un espai
una mica més petit del que teníem fins ara, però millor
equipat, amb prestatges industrials paletitzables i amb
dos toros per a fer més fàcils les tasques de càrrega i
descàrrega. És a dir, controlem la despesa i l’ajustem

Aquest ha estat el seu segon mandat com a alcalde.
Quina valoració fa d’aquests 4 anys?
Aquest ha estat un mandat molt intens perquè
hem treballat molt i hem fet molta feina, sobretot en
l’àmbit social, educatiu, cultural, associatiu i festiu,
però també en l’àmbit urbanístic i d’obres, que ens ha
ocupat molt de temps i d’energia. En general estem
satisfets perquè hem complert amb el 80 o 90 per
cent dels compromisos que vam fer als alforgencs i a
les alforgenques que van renovar la seva confiança en
nosaltres fa quatre anys. En aquell moment la majoria
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a Ca l’Aleu: caminant podrem donar
el tomb a l’església i obrir una zona
verda al bell mig del poble.

Portada del Diari de Tarragona del 21 de juliol de 2016: Alforja és
el municipi de tota la província que paga més aviat als seus proveïdors
a les nostres possibilitats però
sense renunciar a la qualitat i a
l’eficàcia. Però, a més, tenim una
hisenda municipal molt sanejada i
som avui un dels ajuntaments que
més ràpid paga als seus proveïdors.
Estic molt orgullós d’aquest estil
de gestió.
Aquesta filosofia de gestió ve de
la seva experiència empresarial?
És possible que sí. Sóc empresari
i des de fa molts anys. Amb 22 anys
vaig muntar la meva pròpia empresa
i, per tant, és difícil que no miri
totes les coses i que no valori totes
les problemàtiques des d’un punt
de vista empresarial, però això no
vol dir que no tingui una visió i un
prisma social.
Soc dels que pensen que en una
societat l’economia ha de servir
perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i perquè hi hagi
més justícia social. Aquesta visió
va directament lligada al servei
públic que defineix l’administració
en general i l’administració local
especialment, perquè és la que està
més aprop dels veïns i veïnes i és la
primera que ha de donar resposta
a les necessitats. Per això, des de
l’Ajuntament d’Alforja treballem i
col·laborem per donar la màxima
cobertura social als nostres convilatans i convilatanes que més ho
necessiten. Aquesta ha estat sempre
una prioritat.
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Si entrem al detall de la gestió
feta, pot concretar quins són per
vostè els projectes més importants
que s’han fet?
El suport a les entitats, el treball
conjunt amb elles, la consolidació
de la Comissió de Festes, els actes
per recaptar diners per la Marató i
totes les activitats i festes que es
fan són cada cop més participatives,
i aquest jo crec que és un dels grans
valors d’Alforja, que han fet tots els
alforgencs i alforgenques, i tots plegats ens hem de sentir orgullosos de
la força que demostrem com a poble
des d’aquest punt de vista social.
D’altra banda, també estem molt
contents de la important inversió de
millora que hem fet a l’escola del
poble, en fases successives i en un
treball conjunt i molt positiu amb la
direcció i l’equip docent del centre.
Aquest ha estat un projecte molt
important que ha permès millorar
molt els espais on els nens i nenes
d’Alforja aprenen i s’eduquen per
l’endemà. Altres projectes importants han estat el nou enllumenat
de led a tot el poble, que ens fa
ser un poble més sostenible des
del punt de vista mediambiental; o
les millores al Parc dels Amics i al
pavelló, dos espais molt utilitzats
per les entitats i per moltes de les
activitats esportives i festives que
es fan al poble. També estic molt
content per l’acord al que hem
arribat amb l’Arquebisbat en relació
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I què ha quedat per fer?
Més que parlar del que ha quedat
per fer m’agrada parlar de molta feina que s’ha fet i que deixa preparats
molts projectes a punt de començar.
Ho dic perquè hem invertit molt de
temps en temes urbanístics com
el polígon d’actuació urbanística
PAU-10 i el PAU-3. L’aprovació per
part d’Urbanisme de la proposta
de l’Ajuntament en els dos casos
significarà un pas endavant molt
important per al poble. El primer
perquè permetrà desencallar un
espai que havia ocupat l’empresa
Valira, i que està totalment abandonat, per ajudar a desenvolupar
un nou projecte que de ben segur
donarà un nou impuls al municipi; i el
segon perquè permetrà construir la
llar d’infants i donar un equipament
com cal a aquest servei educatiu.
També s’han treballat aspectes
urbanístics relacionats amb les
urbanitzacions Portugal, Barqueres
i Garrigots?
Sí, sí, també! Aquestes tres
urbanitzacions són privades i
l’Ajuntament encara no les pot
recepcionar completament perquè
s’han de fer inversions en els serveis
bàsics (com el clavegueram i els
carrers o la xarxa d’aigua, segons el
cas). Inversions que han d’assumir
els veïns i les veïnes d’aquestes urbanitzacions. En això la llei és molt
clara i només hi ha aquest camí. Però
hi ha passes a donar i, per exemple,
era necessari que l’Ajuntament fes
el pla de millora urbana per a cada
urbanització, que és on s’especifica
el que necessita el Consistori que
facin les urbanitzacions per poderles recepcionar. Aquest era el compromís bàsic que teníem i l’hem
complert. Ara queda la segona part
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i més dificultosa que és el projecte
urbanístic i de reparcel·lació específic per a cadascuna d’elles, de
manera que mica en mica plegats
(veïns i veïnes de les urbanitzacions
i Ajuntament) anem avançant per
regularitzar aquestes situacions,
que ja fa masses anys que duren.
La recepció de les urbanitzaciones
privades és una qüestió complexa
però hem de valorar la voluntat
d’anar fent passes i les estem fent,
i són passes fermes i decidides.
Com són les relacions entre
l’Ajuntament i els veïns i veïnes de
les urbanitzacions? Ho preguntem
perquè sovint en altres municipis
són més aviat tenses...
No, aquí no és el cas. Jo personalment he anat a totes les reunions
de les entitats de conservació urbanística de les tres urbanitzacions per
tractar directament les problemàti-

ques que tenen i perquè tothom sàpiga què pot fer l’Ajuntament i què no,
i com podem treballar conjuntament
perquè arribi el dia, mica en mica,
que deixin de ser urbanitzacions
privades i siguin ja municipi plenament urbà. Òbviament a ningú li
agrada pagar però en general tothom
entèn quina és la situació i des de
l’Ajuntament estem treballant molt
per anar avançant, i si altres administracions com l’Agència Catalana
de l’Aigua, l’ACA, poden assumir
alguna de les obres a fer, des de
l’Ajuntament vetllem perquè sigui
així. Un exemple és el desviament
de la riera amb rasa oberta al seu
pas per les Barqueres, que assumirà
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Finalment, com valora la
instal·lació a Alforja d'una empresa
de distribució alimentària?
Si s'acaba materialitzant, aques-

ta serà una de les inversions privades
més importants que s’hagin fet en
els últims anys al nostre poble i hem
d’estar contents. Alforja té una bona
situació geogràfica, just al peu dels
primers contraforts de la Mussara i
en el camí d’accés més fàcil a les
Muntanyes de Prades. Ho veiem que
a totes hores passen excursionistes,
ciclistes, boletaries, escaladors, o
simplement passejants. Però hi ha
un important moviment de persones
i de vehicles amunt i avall i l'empresa
ha vist aquí una oportunitat de negoci, que busca tota aquesta clientela
que passa per la carretera, a més
de la mateixa gent d'Alforja. Alhora,
està prevista la creació de llocs de
treball i, òbviament, esperem que
la majoria siguin per a persones del
nostre poble que necessiten feina.
Aquest projecte pot ser una molt
bona notícia per a Alforja i així ho
hem de viure.

L’alcalde atén les explicacions de la secretària municipal. Alforja aplica una gestió ambiciosa, però sostenible econòmicament
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La llar d’infants La Ribeta
tindrà un nou edifici davant
l’escola el curs vinent

La nova llar d’infants no tindrà l'accés per l'avinguda Catalunya
La llar d’infants municipal La
Ribeta tindrà un nou edifici just
davant de l’escola Josep Fusté.
D’aquesta manera és milloraran notablement les instal·lacions d’aquest
equipament municipal i, a més,
s’incrementarà la comoditat de les
famílies que tenen fills i filles que
estudien a l’escola i altres que van a
la llar d’infants, ja que els dos edificis estaran un davant de l’altre. Cal
recordar que actualment La Ribeta
ocupa unes aules prefabricades que
s’ubiquen al Camí de Sant Antoni.
L’objectiu és que les obres estiguin finalitzades i a punt per a què
el nou curs escolar 2019-2020 els
nens i nenes de 0 a 3 anys d’Alforja
ja puguin estrenar el nou edifici.
Les instal·lacions seran molt innovadores, ja que en bona part estaran
semisoterrades i s’il·luminaran amb
claraboies per aprofitar al màxim la
llum natural. L’edifici també estarà
orientat a sud per gaudir del màxim
d’hores de sol possible. En total,
l’edifici podrà acollir fins a 40 nens
i nenes de preinfantil, quan ara en
té 29. El pressupost previst és de
300.000 euros.
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L’espai que ocuparà la nova
llar d’infants és en el solar que hi
ha davant de l’escola, on hi havia
el mòdul prefabricat que usava
l’escola Josep Fusté com a menjador. Aquest solar està qualificat com
a zona verda en el polígon d’actuació
urbanística PAU-3 i, per tant, el
departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya no acceptava
realitzar una construcció fixa just a
sobre. En canvi, sí que ha acceptat
que el nou edifici sigui semisoterrat
aprofitant els 5 metres de desnivell
entre l’avinguda Catalunya i el carrer
que hi haurà en paral·lel a l’avinguda
en el futur. Per aquest motiu el nou

edifici no podrà tenir accés directe
des de l’avinguda Catalunya.
La nova llar d'infants tindrà aules
per a nens i nenes de 0 a 1 any, d’1 a
2 i de 2 a 3 anys, espai de menjador,
lavabos adaptats per als petits que
deixen els bolquers, pati i altres
dependències per a les educadores.
Estarà equipat amb material adaptat
per a jocs i activitats diverses, destinades a treballar els tres àmbits
principals de desenvolupament
en aquesta etapa dels infants: la
descoberta d’un mateix i dels altres,
la descoberta de l’entorn, i la comunicació i els llenguatges (verbal,
plàstic, musical...).
Millores a les aules prefabricades
Mentre no es pot traslladar
la llar d’infants al nou edifici,
l’Ajuntament continua fent millores a les aules prefabricades que
actualment s’utilitzen. A més de les
tasques de manteniment habituals,
s’ha remodelat el patí i s’han fet
treballs per millorar l’aïllament
dels dos prefabricats que s’usen
actualment.

Conta contes a la biblioteca
Per dinamitzar la biblioteca
municipal i fer-la més atractiva
sobretot per als més petits, per
la Festa Major de Sant Antoni
de 2018 es va inaugurar un nou
espai en aquest equipament per
destinar-lo a conta contes, amb
coixins i altres elements per a fer
l’àrea més còmoda. Diverses persones voluntàries del poble són les
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encarregades d’explicar històries
de tota mena a petits i grans.
L’activitat es fa mensualment,
un dijous a la sortida de l’escola.
La biblioteca obre de dilluns
a divendres a les tardes i, a més
de servei de consulta i préstec de
llibres, també posa a disposició de
les persones usuàries ordinadors
amb connexió a internet.
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Una profunda remodelació deixa l’escola
Josep Fusté preparada per al futur
Un dels espais municipals que ha
rebut més inversions durant aquest
mandat ha estat l’escola Josep
Fusté, amb 165.000 euros, 60.000
dels quals han estat aportats pel
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i, la resta,
per l’Ajuntament. L’objectiu d’una
inversió tan important era adequar
l’edifici i els espais a les necessitats
actuals de l’escola, a més d’unificar
tots els serveis dins el recinte del
centre, ja que fins ara el servei de
menjador es donava en un mòdul
prefabricat situat a l’avinguda Catalunya, just davant de l’escola, que
obligava els nenes i nenes a sortir del
centre per dinar.
Tota la remodelació que s’ha fet ha
comptat amb el vistiplau de l’equip
docent i la direcció, i respon a les
necessitats manifestades pels i per
les mestres. Així, s’han redistribuït
els espais per adequar una de les
aules com a menjador escolar, de
manera que la mainada ja no cal que
sorti del recinte. A més, s’han folrat
totes les parets de les aules i dels
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passadissos amb fusta, s’ha canviat
la calefacció i s’han fet lavabos completament nous que, a més, tenen
accés directe des del pati. També s’ha
adequat la sala de mestres i l’espai
de direcció. A més, s’ha arreglat i
remodelat l’espai de pati destinat
als nens i nenes més petits i s’han
col·locat nous elements de joc.
Els treballs de millora continuen
durant 2019, ja que està pressupostat
pintar l’escola i canviar els vidres
de les finestres per un sistema de
doble vidre més aïllant. També es

compraran i instal·laran 4 pissarres
digitals, una per a cada cicle formatiu
(infantil, inicial, mitjà i superior de
primària).
A l’escola Josep Fusté, en funcionament des de l’any 1957, feia molts
anys que no s’hi feia una intervenció
tan profunda i integral, que ja era
molt necessària per adaptar el centre
a les noves tendències educatives.
Actualment, un centenar de nens
i nenes estudien en aquest centre
d’una única línia, és a dir, una aula
per curs.

Suport a la reutilització de llibres i centre obert
Aquests quatre anys l’Ajuntament ha mantingut els ajuts a l’escola
i l’AMPA per, entre altres accions, mantenir projectes com el de la
reutilització de llibres de text, en línia amb els principis d’escola
verda als quals està adherit el centre.
D’altra banda, el Consistori també ha mantingut la col·laboració amb
el Consell Comarcal del Baix Camp per a l’organització i el manteniment
dels serveis d’intervenció socioeducativa adreçats especialment a
infants i joves en risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat. S’hi
beneficien una dotzena de nens i nenes del poble que, a més, al juliol
i l’agost van participar en el casal d’estiu, becats per l’Ajuntament.
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Una empresa de distribució
estudia instal·lar-se al poble
de l’empresa són ubicar un supermercat i també
una benzinera per atraure clients, tant del municipi
com entre totes les persones que passen per Alforja
en direcció al Priorat i a les Muntanyes de Prades, ja
siguin excursionistes, ciclistes, boletaires, turistes,
visitants o veïns d’aquestes poblacions. La inversió
prevista podria ser de 600.000 euros i es podrien crear
fins a 25 llocs de treball.
El desenvolupament d’aquest projecte ha significat
també el desenvolupament del polígon d’actuació
urbanístic PAU-10 que es troba just al costat i al
darrere de la nau del Miralles. Es tracta de 10.000
metres quadrats que l’Ajuntament tira endavant per
ampliar el cementiri i per disposar de més zones
verdes. L’actuació, a més, permet generar un espai
de 4.000 metres quadrats qualificat com a clau
urbanística 7, que deixa llibertat al Consistori per a
decidir el seu ús.
A més, la modificació del PAU-10 permetrà desmuntar les naus de l’empresa Valira que es troben
en estat de total abandonament després que l'empresa
traslladés la producció que tenia a Alforja. Això serà
possible perquè l’Ajuntament expropiarà els 10.000
metres quadrats a les 13 entitats bàncaries que són
acreedores de Valira. Alhora, el Consistori vol pactar
amb l'empresa distribudora que estudia instal·lar-se
la municipi la realització dels treballs d’urbanització
de tot l’espai, ja que podrien ocupar una part per al
seu projecte.
Els tràmits fets per l’Ajuntament per modificar
el PAU-10 es van veure frenats per l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució espanyola, ja que el
tràmit d’aprovació l’havia de signar directament el
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya del qual depèn Urbanisme, i que en
aquell moment era Josep Rull, actualment empresonat
i jutjat pel seu ideari polític.
Amb l’aplicació de l’article 155, i les dificultats
per constituir de nou un govern de la Generalitat
després de les eleccions del 21 de desembre de 2017,
el tràmit d’aprovació de la modificació del PAU-10 ha
estat aturat fins a primers de 2019.

La modificació del PAU-10 permetrà ampliar
el cementiri i les zones verdes del municipi

Una empresa distribuïdora d'alimentació estudia
instal·lar-se a Alforja, al costat dels terrenys que
havia ocupat la Valira, al peu de la C-242. Els plans

ALFORJA
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L’Ajuntament acorda amb
l’Arquebisbat una solució
per la Casa de l’Aleu
L’Ajuntament d’Alforja ha arribat a un acord amb
l’Arquebisbat de Tarragona per donar una solució a la
situació d’abandonament que pateix la Casa de l’Aleu.
La solució acordada passa per segregar una part de
l’edifici, concretament la part que ocupava l’antic
cinema de Ca l’Aleu, que es troba tocant a la façana
de l’església de Sant Miquel. L’Ajuntament comprarà
aquesta part i el jardí adjacent per 100.000 euros,
uns diners que l’Arquebisbat s’ha compromés a destinar
a enderrocar precisament la part del cinema, que se
segrega de la finca.
Amb aquesta operació, l’Ajuntament aconseguirà
que quedi alliberada una façana de l’església i que es
pugui voltar tot el temple caminant. A més, el jardí
que també es compra quedarà connectat amb la part
del darrere de manera que s’obrirà una zona verda al
bell mig del municipi. Aquest nou espai que es guanyarà
té l’avantatge que és un solar pla, al mateix nivell que
la plaça de l’Església actual i de la part del darrere del
lloc de culte. Un altre aspecte important de l’acord
és el compromís de l’Arquebisbat de condicionar la
resta de la Casa de l’Aleu per a què es pugui utilitzar.
Aquest edifici és un dels més grans del poble, ja
que té unes dimensions de 1.500 metres quadrats en
cadascun de les tres plantes de què consta.

Ca l’Aleu, a tocar de Sant Miquel,
és una de les cases més grans d’Alforja. L’acord preveu
que sigui parcialment enderrocada
Ca l'Aleu data de 1775 i encara es poden apreciar
restes de la decoració original. Després de la Guerra
Civil va passar a ser de la Falange i era el lloc des d'on
es repartia el racionament, fins que a la dècada dels
anys 50 del segle passat la va comprar l’Arquebisbat de
Tarragona i la va convertir en Casa Parroquial. El jardí
interior, que ara passarà a ser per al poble d’Alforja,
correspon a l’antic fossar.
Ja amb anterioritat l’Ajuntament havia intentat
arribar a acords amb l’actual propietat perquè Ca
l’Aleu passés a ser municipal. Un exemple el tenim en
l’època de l’alcalde Josep Mariné, que volia ubicar-hi la
residència i el casal d’avis i per això va voler aconseguir
la cessió de l’edifici. Però no va ser possible arribar a
una entesa.
L’acord assolit ara pel Consistori permetrà millorar el
nucli antic amb una nova zona verda, allibera les quatre
façanes de l’església, donant una nova perspectiva del
temple, i dona una solució a l’estat de deteriorament
en què es troba una de les cases més emblemàtiques
del poble.

L’acord permetrà millorar el nucli antic guanyant una
zona verda al voltant de l’església

ALFORJA
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El Parc dels Amics d’Alforja
s’actualitza per donar millor
servei al poble

L’Ajuntament ha fet diverses intervencions al Parc d’Amics d’Alforja.
Les últimes actuacions són la nova rampa i el condicionament de la Sala Rodona
Durant aquest mandat corporatiu, l’Ajuntament ha realitzat
diverses millores al Parc dels Amics
d’Alforja i a les instal·lacions esportives que acull per millorar el servei
que s’ofereix al poble, ja que aquest
espai és el centre de moltes de les
activitats de la vida social, festiva i
esportiva del municipi. Cal tenir en
compte, per exemple, que només
amb l’escola del Club Alforja Futbol
Sala, el pavelló funciona cada dia
de 16 a 23 hores.
Una de les millores principals és
la construcció d’un nou accés per
a persones amb mobilitat reduïda
al pavelló. Aquest nou accés permet
que l’espai compleixi amb la normativa ja que fins ara existia una
rampa que no era adequada. D’altra
banda, també s’han fet canvis a la
piscina, on s’ha automatitzat el
sistema de cloració amb un cost
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de 15.000 euros. En relació a la
temporada de bany també es va fer
un canvi l’estiu de 2018 en el sistema
de venda dels talonaris d’entrades,
que es podien adquirir exclusivament a l’Ajuntament, de manera
que el control d’accés posterior va
ser més exhaustiu. L’estiu 2018 es
van vendre 8.000 euros en tiquets
per a la piscina.
Altres millores importants ha
estat l’arranjament del pàrquing
del Parc dels Amics, que s’ha asfaltat
completament. A més, s’ha substituït la gravilla petita negra que hi
havia en algunes zones d’esbarjo
per terra de sauló, que aporta més
qualitat a l’espai. Aquest fet, a més,
ha permès l’ús d’alguna d’aquestes
zones per part del club de bitlles
del municipi.
Pel que fa al pavelló, s’han fet
vestuaris nous per al Club de Futbol
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Sala, i s’ha condicionat un espai
per a ús de l’equip tècnic, equipat
amb taules, cadires, ordinador,
pissarres, i accés a internet. A la
pista del pavelló pròpiament dita
també s’ha actuat. Concretament
s’han posat porteries noves i s’ha
canviat tota la il·luminació, que
s’ha substituït per llums led. Amb
aquest canvi, el consum d’energia
elèctrica ha passat de 12.000 watts
l’hora a 3.600, però a més el pavelló
està millor il·luminat. L’enllumenat
també s’ha canviat fora del pavelló,
ja que també s’ha substituït el de la
pista exterior de futbol sala.

El bar i altres inversions
Un altre aspecte clau de millora del Parc dels Amics ha estat la
concessió del bar. S’ha modificat
el sistema i s’ha fet una concessió
a més llarg termini, per 12 anys,
a canvi d’una renovació total del
bar i de la realització d’altres inversions de millora per al Parc. Així,
l'empresa de veïns d’Alforja que
va resultar guanyadora ha invertit
80.000 euros en arreglar el bar, a
més de construir 2 pistes de pàdel
que també explota el concessionari.
Durant el temps que resta de concessió, a més, hi ha el compromís
que inverteixin 20.000 euros més
en el Parc seguint els criteris que
determini l’Ajuntament. D’acord
amb les condicions de la concessió
el bar ha d’estar obert totes les
hores que està obert el pavelló. La
concessió, a més, es pot prorrogar
durant 4 anys.
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La gent gran ja té un local social
Des de la Festa Major de Sant
Antoni 2018 la gent gran del poble
ja té un local social on trobar-se, fer
petar la xerrada, jugar una partida de
cartes, o fer altres activitats. Fins a
aquell moment, l’Associació de Gent
Gran no disposava ben bé d’un espai
propi i permanent de trobada. A
més, es donava la circumstància que
un grupet d’avis del poble s’ajuntaven
diàriament a l’entrada del Casal

d’Avis, que és una fundació privada
de caràcter residencial i assistencial.
Per donar resposta a aquesta
situació, des de l’Ajuntament es va
parlar amb el col·lectiu jove del poble
que disposava d’un local a la Casa
de Cultura, amb accés per la plaça
de les Monges, amb ascensor, per
tal que deixessin aquest espai per a
la gent gran a canvi d’un nou espai
per a ells més gran i definitiu al Parc

dels Amics d’Alforja, tot i que provisionalment disposen d’un altre local
a la plaça del Mercadal mentre no es
condiciona aquest altre més definitiu.
La gent gran, homes i dones, fa més
d'un any que van a la Casa de Cultura
després que l'Ajuntament arrangés
l’espai, amb calefacció, pintar, posar
accés a internet, instal·lar un aparell
de televisió i proveir el local amb
jocs de taula.

El jovent disposarà d’un local definitiu
al Parc dels Amics aquest 2019
Durant l’any 2019 el col·lectiu
jove del poble disposarà d’un local
definitiu que ocuparà una part de
la nau on s’estava antigament la
brigada municipal, al Parc dels Amics
d’Alforja. El nou local tindrà accés
exclusiu pel Camí de les Planes,
de manera que nois i noies podran
entrar i sortir independentment de
les activitats que es puguin fer a la
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resta de la nau, que té en total uns
400 metres quadrats. L’espai es condicionarà d’acord amb les necessitats
del jovent.
Fins al desembre de 2017, els joves
ocupaven un espai a la Casa de Cultura però el van cedir a l’Associació
de Gent Gran perquè tenia accés per
a persones amb mobilitat reduïda.
Per aquest motiu, i mentre no es
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feien les obres del local definitiu,
l’Ajuntament va condicionar un
local provisional que gairebé duplicava l’anterior (van passar de
40 a 70 metres quadrats) a la plaça
del Mercadal. En aquest espai es va
arreglar la teulada, es va col·locar
aïllament, calefacció, es va renovar
tota la instal·lació elèctrica i és va
posar connexió a internet via wifi.
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Alforja bat cada any el seu propi
rècord amb la Marató de TV3
partits de futbol sala. Des d’aquell dia i fins al 20 de
desembre, es van fer tota mena d’activitats lúdiques,
festives i gastronòmiques per recollir diners, que van
finalitzar amb el tradicional dinar popular solidari
organitzat per l’Ajuntament i amb el bingo. També es
van obrir diversos pots solidaris recollits en diferents
indrets del municipi i es va fer una xerrada sobre el
càncer (la temàtica de la Marató) a càrrec de la doctora
Cristina Martí, especialista en oncologia de l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus.
L’intens programa d’activitats, els pots solidaris, i
la xifra rècord aconseguida va ser possible gràcies a: el
Ball de Diables, el Club Alforja Futbol Sala, l'Enxancarra
Percussió, l’Escola de Dansa, la colla de Gegants i
Grallers, l’Ampa, l’escola Josep Fusté, la llar d’infants
“La Ribeta”, els serveis d’intervenció socioeducativa
“L’Oreneta”, l’Associació de Dones, Cingle Vermell,
Excursionistes d’Alforja, l’Associació de Veïns de la
Urbanització Portugal, i els establiments comercials
bar de Barqueres, bar restaurant La Nau, la Xurrera
d’Alforja, el bar restaurant Cal Pepe, el bar Cotxero,
el bar Cal Flantxo, el bar La Parada, el forn Can Llopis,
el forn Queralt, la carnisseria Rosalina, els queviures
Bondria, la perruqueria Anna, Coaliment, la Cooperativa
i el Parc Bar Pàdel Tennis, amb la col·laboració de la
Comissió de Festes, Cultura i Esports i de l’Ajuntament
d’Alforja.

Des que es van començar a organitzar l’any 2012
els actes per a recaptar diners per la Marató de TV3,
el poble d’Alforja bat cada any el seu propi rècord i en
2018 no ha estat diferent: s’ha assolit la xifra de 9.430
euros. Per tot això, des de l’Ajuntament es vol agrair
l’esforç i la col·laboració de moltes persones i de les
entitats del poble que d’una manera o altra organitzen
activitats directament i ajuden a fer d’altres, i que són
les responsables d’aquest èxit col·lectiu, del qual ens
hem de sentir tots i totes molt orgullosos i orgulloses.
En 6 anys hem més que multiplicat per quatre la
recaptació i hem passat dels 2.600 euros recollits en
2012 als més de 9.000 d’aquest 2018. Tota una lliçó
de solidaritat que en l’última edició de la Marató ja
va començar el 17 de novembre de 2018 amb diversos

L’Ajuntament col·labora amb Càrites
per ajudar les famílies més desafavorides
L’Ajuntament d’Alforja col·labora amb la delegació local de Càrites per ajudar les famílies que es
troben en situació de més vulnerabilitat al municipi.
Concretament, el Consistori reserva 10.000 euros
anuals al pressupost que es destinen a l’adquisició
de carn i peix per complementar els aliments que
recull i reparteix Càrites entre les famílies més
vulnerables del municipi. A més, també es congela
el menjar sobrant de la fundació Casal d’Avis, que
també es dona a Càrites.
L’assistent social del municipi determina la vul-
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nerabilitat de les famílies segons paràmetres professionals i atorga uns punts, que serveixen per establir
els aliments que poden recollir. Quinzenalment les
famílies retiren els aliments. D’altra banda, Càrites
també va fer una col·lecta de roba per donar a les
persones més desfavorides.
Pel que fa a la mateixa entitat, l’Ajuntament
ha facilitat a Càrites dos ordinadors reutilitzats,
convenientment reformatejats, i connexió gratuïta
d’Internet, per a les accions formatives que fa aquesta
organització per a les persones que atén.
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L’actuació de
l’Ajuntament té com
a objectiu que els
propietaris obtinguin
una renda dels pisos
buits i facilitar el
lloguer social a
famílies vulnerables

Dos pisos de lloguer social
per a famílies vulnerables
Per paliar en part la problemàtica que afecta algunes
famílies del municipi amb dificultats per a accedir a
una vivenda digna, l’Ajuntament ha buscat dos pisos
buits al poble i ha acordat amb els seus propietaris
que els cedeixin a un preu de lloguer social. L’acord és
anual i es renova automàticament si cap de les parts no
denuncia el contracte. El preu del lloguer social és de
100 euros al mes, que paguen els llogaters, però que
que assumiria l’Ajuntament si els pisos deixen d’estar
ocupats i mentre no els fan servir altres famílies.
La treballadora social de l’atenció primària de
Serveis Socials és la que determina, a partir de criteris professionals, quines famílies han d’ocupar els
pisos i durant quant de temps, ja que es tracta d’un
recurs temporal per ajudar les persones en un moment
d’especial dificultat. Per la seva banda, l’Ajuntament
s’ha encarregat de condicionar les vivendes i d’equiparles amb mobles i d’electrodomèstics. L’Ajuntament
també es fa càrrec de les despeses de consum d’aigua
i d’electricitat dels pisos.
D’altra banda, l’Ajuntament també està en converses amb entitats bancàries que són propietàries de
vivendes al municipi, amb dificultats per a vendre-les,
per tal que també les destinin a vivendes de lloguer a
un preu social per facilitar l’accés a la vivenda a altres
persones amb dificultats del municipi, o per facilitar
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l’emancipació de persones joves.
Inicialment el Consistori tenia previst que els pisos
socials es posessin en marxa a través de Càrites, habilitant la casa parroquial per a fer dues vivendes mitjançant
un ajut que atorgaria l’Ajuntament a l’entitat. Aquest
projecte requeria la cessió per part de l’Arquebisbat,
propietari de l’edifici, però en no ser possible aquest
tràmit l’Ajuntament va trobar aquesta altra solució
alternativa que ha permès complir l’objectiu que el
poble disposi de vivenda social temporal per les persones més vulnerables d’Alforja.

Redistribució
d’espais al Consultori mèdic
Amb l’objectiu de racionalitzar l’espai ocupat
pel Consultori mèdic i millorar així l’atenció a les
persones ateses, l’Ajuntament ha realitzat obres
de redistribució dels espais. Per un costat ha disminuït la zona dedicada a sala d’espera i aquest
espai s’ha destinat a fer més grans les consultes de
medicina i d’infermeria. L’objectiu és que l’espai
dedicat a l’assistència a les persones malaltes sigui
més gran i estigui millor condicionat.
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Més espai per
als vianants
a la travessera
de Puigcerver
Durant aquest mandat l’Ajuntament ha fet diverses
inversions en carrers del municipi per millorar-los tant
pel que fa als serveis bàsics, com al ferm i la mobilitat
de persones i vehicles. Una de les vies en la que s’ha
actuat és la travessera de Puigcerver. Es tractava
d’un carrer de doble direcció que, a més, tenia unes
voreres molt estretes i amb arbres que dificultaven el
pas de vianants.
Per resoldre aquesta situació es va plantejar una
remodelació integral del carrer que, a més de renovar
la xarxa de clavegueram i la de distribució d’aigua,
ha deixat preparats altres tubs per a futurs serveis.
D’altra banda, el ferm de tot el carrer s’ha deixat
tot al mateix nivell i les voreres s’han eixamplat fins
al metre d’amplada per facilitar el pas de vianants i,
especialment, de cotxets de bebès o de persones amb
mobilitat reduïda. Per fer possible aquest canvi s’ha
optat també per modificar el trànsit de vehicles, de
manera que ara el carrer és de direcció única, i s'ha
encimentat.

Durant l’any 2018 la brigada municipal ha actuat
per resoldre 39 avaries i incidències a diversos carrers
amb un cost d’uns 20.000 euros
als carrers del poble són una de les tasques principals
de la brigada municipal. A tall d’exemple, només durant
2018, s’han atès 39 incidències diferents als carrers
del poble, que han tingut un cost d’uns 20.000 euros.
Bona part d’aquests problemes venen derivats de la
col·locació dels tubs per al gas propà que es van instal·lar
el seu dia per la major part dels carrers del nucli antic
del municipi. Després de la col·locació dels tubs, el
terra dels carrers no es va compactar adequadament
i, amb el temps, el ferm ha anat cedint en molts punts
dels carrers, que s’enfonsen lleugerament.
Aquesta situació demanda fer actuacions de manteniment i petites reparacions. L'objectiu, però, és
plantejar paulatinament un intervenció a fons en els
diferents carrers, com la que s’ha fet a la travessera
de Puigcerver, per donar una solució definitiva.

39 reparacions en un any

Les actuacions de reparacions d’incidències diverses

L’Ajuntament apuntala d’urgència el cinema vell per evitar mals majors
L’Ajuntament va haver d’intervenir a l’edifici del
cinema vell davant la possibilitat que l’estat ruïnós
que presenta provoqués danys personals o materials
a veïns i veïnes del carrer de la Font, a vianants o
vehicles que hi passessin. La precarietat en què es
trobava l’antic cinema es va posar en evidència amb
l’ensorrament de la teulada.
Com que l’empresa privada propietària del cinema
es troba en situació d'insolvència, va ser el Consistori el que va fer front a les obres d’arranjament de
l’edifici, per apuntalar-lo i evitar que caigui i ningú
prengui mal. El cost dels treballs realitzats va ser
de 30.000 euros, que es van empenyorar en la finca
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perquè, en el moment que algú en compri l’edifici,
hagi de fer front a aquesta despesa i torni els diners
a l’Ajuntament.
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Reparació dels serveis bàsics i del
ferm del carrer Mestre Taverna

Al carrer Mestre Taverna s’ha renovat el clavegueram i altres serveis
bàsics i s’ha pavimentat el ferm
El carrer Mestre Taverna és un
dels més transitats d’Alforja i
presentava una situació molt deteriorada, ja que estava tot el ferm
enfonsat. El motiu era que el sistema de clavegueram no comptava
amb tubs de cap mena, sinó que
funcionava amb el que s’anomena
“claveguera de canalillo”, formada
per un sistema de tremuges i una
canalització de les aigües brutes
fetes amb la mateixa terra. Amb els

anys una parra havia obstruït el “canalillo”, de manera que les aigües
grises i negres s’havien escampat i
mica en mica havien anat malmeten
el terreny i el carrer.
Davant aquesta situació es
feia necessària la intervenció
de l’Ajuntament, que ha permès
instal·lar un sistema de clavegueram amb tubs, i renovar la xarxa de
distribució d’aigua potable, a més
dels altres serveis bàsics. També

s’ha arranjat la base de terra i finalment s’ha pavimentat. L’elecció
de paviment, per comptes d’optar
per formigonar com en la resta de
carrers del municipi, ha obeït a dos
motius principals. Per un costat, al
carrer hi ha un polígon d’actuació
urbanística pendent de desenvolupament que quan es tiri endavant
ha d’incloure en el seu projecte la
urbanització del carrer i, per tant,
se n’ha de fer càrrec d’aquesta obra.
Per altra banda, el formigonat
requereix uns treballs més lents
d’execució i necessita més temps.
Si s’optava per aquesta solució
s’hauria d’haver tallat el trànsit
del carrer durant diversos dies,
amb les dificultats que hauria suposat per a la mobilitat dels veïns i
veïnes del carrer i del conjunt del
poble. Cal tenir en compte que el
formigonat hauria necessitat uns 10
dies de trànsit tallat, mentre que la
solució finalment adoptada requeria
només 48 hores. Per aquest motiu,
i tenint en compte les dues raons
exposades, l’Ajuntament va optar
per pavimentar, que és una opció
més ràpida i, per això, les molèsties
al veïnat van ser inferiors.

Refet el pont del barranc del Rave
i millorada la seguretat
a banda i banda de molt poca alçada, i més si es té
en compte que en un dels costats hi ha un desnivell de
més de 5 metres d’alçada.
Per subsanar aquest problema greu de seguretat,
l’Ajuntament ha col·locat una barana de ferro colat a
la part dreta i a la part esquerra del pont a sobre del
muret de pedra. En total, 40 metres lineals que han
millorat considerablement el nivell de protecció del pont.

L’Ajuntament ha refet i ha millorat el pont de la
Balsella que permet salvar el barranc del Rave, després
que pràcticament no s’hagués fet res de manteniment,
excepte formigonar-lo, des que es va fer el pont fa més
de 70 anys, després de la Guerra Civil. La intervenció
ha consistit bàsicament en arranjar i reparar les parts
més malmeses, refent el pont, i sobretot millorant-ne la
seguretat ja que únicament tenia una barana de pedra
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L’Ajuntament canvia
935 punts nous de llum a led i
s’estalvia 12.000 euros anuals
durant la vigència del contracte. L’acord estableix que
en finalitzar-ne la vigència tota la inversió feta serà
per al Consistori.
Per fer el canvi de les bombetes anteriors per les
noves de led, l’empresa concessionària també ha
hagut d’adaptar el mecanisme dels fanals. El sistema
implantat, a més d’estalviar en la factura elèctrica,
permet regular la intensitat de la llum, o es poden parar o engegar alguns punts de llum en concret. A més,
tot el sistema està informatitzat i es pot controlar
mitjançant una tauleta.
Cal tenir en compte també que l’empresa que presta
el servei és fabricant de leds i, per aquest motiu, cada
3-4 anys canviarà les bombetes led per unes altres més
modernes que encara estalviaran més energia i tindran
millors prestaciones. D’altra banda, i com a millora de
la seva oferta, l’empresa concessionària va il·luminar
amb led el campanar de l’església de Sant Miquel, i va
canviar tots els llums del pavelló, que també són de led.

Per tal de complir amb el Pacte d’Alcaldes subscrit
per l’Ajuntament, segons el qual l’any 2020 s’ha de
reduir la despesa energètica municipal un 20 per cent,
el Consistori va canviar en 2016 els 935 punts de llum
dels carrers del poble i de les urbanitzacions, que
s’han substituït per bombetes led. Aquest canvi permet
estalviar 12.000 euros anuals durant 12 anys, és a dir,
144.000 euros. L’estalvi correspon exactament al 20
per cent de la factura elèctrica anual del municipi en
enllumenat públic, calculada en uns 60.000 euros anuals.
Si hagués estat l’Ajuntament qui hagués fet directament la inversió, hauria tingut un cost de més
de 300.000 euros. Però el canvi ha estat possible mitjançant una licitació en què l’empresa guanyadora ha
assumit la totalitat de la inversió, ha fet la instal·lació,
s’encarrega del manteniment durant 12 anys, i té els
comptadors al seu nom. L’Ajuntament només paga a
l’empresa 48.000 euros anuals pel servei d’enllumenat
públic de tot el municipi, sempre la mateixa quantitat

Millora l’aparcament al poble
amb la creació de 130 noves places
Durant aquest mandat ha millorat
l’aparcament al poble amb la creació de dues
noves zones que sumen en total unes 130 places.
La primera, i de les més grans, és la que es troba
a la carretera C-242 a tocar de la rotonda cap
a Vilaplana, on hi caben 80 places. La segona
es troba a la dreta pujant al Castell, amb una
capacitat de 50 places.
En ambdós casos l’Ajuntament ha arribat a
acords amb les propietats, de manera que cedeixen les finques, els Consistori les condiciona
com a aparcament i condona el pagament de
l’IBI. En aquestes zones d’aparcament també
s’ha instal·lat enllumenat amb un sensor que
il·lumina l’àrea d’estacionament quan detecta
moviment.

ALFORJA

L’aparcament situat a costat de la rotonda de Vilaplana
és el més gran, amb 80 places
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Una hisenda
municipal
sanejada,
amb capacitat
inversora i els
impostos
congelats

L’Ajuntament, que va rebaixar els principals impostos l’any 2016,
manté una línia d’estabilitat i reconeguda solvència econòmica
Durant aquest mandat, el govern municipal ha pogut
corregir alguna de les mesures que va haver d’aplicar en
el període 2011-15, com va ser l’increment d’impostos,
per eixugar el dèficit de 700.000 euros i la situació de
falta de liquiditat que es va trobar. Un cop pagat el
deute, en 2016 l’Ajuntament va abaixar el coeficient
municipal de l’IBI, que va passar de l’1,1 per cent
al 0,95 per cent. També es va rebaixar l’impost de
circulació, i cap d’aquests dos impostos s’han tornat
a apujar durant la legislatura actual, tal i com es va
comprometre el govern local.
La racionalització i el rigor de la despesa continuen
sent la línia base de la gestió econòmica de l’Ajuntament
tot i haver-se superat la crisi financera important que
s’ha esmentat. A tall d’exemple es pot explicar que el
capítol 1 del pressupost, que inclou la despesa destinada
a pagar el personal de l’Ajuntament, avui representa
el 32 per cent (432.000 euros) del total del pressupost
(1.350.000 euros en 2018), quant en 2011 representava
el 60 per cent dels comptes municipals. Això és així
perquè en 2011 l’Ajuntament tenia contractades 27
persones, i avui són 14. Altres mesures que han contribuït a racionalitzar la despesa són mesures d’estalvi
energètic, com el canvi en l’enllumenat públic amb
llums led.
Un altre dels aspectes que contribueix a la solvència
econòmica de l’Ajuntament és pagar ràpidament als
proveïdors, i el d’Alforja és un dels Consistoris de tota
la demarcació de Tarragona que paga més ràpid, tal
i com va publicar en 2016 el Diari de Tarragona amb
dades del Ministeri d’Hisenda. Aquesta tònica és manté
i aquesta solvència també ajuda a aconseguir millors
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preus en les licitacions, ja que les empreses proveïdores saben que la d’Alforja és una administració local
que compleix escrupolosament els seus compromisos
econòmics.
A més d’haver liquidat el deute, l’Ajuntament ha
recuperat la liquidat, de manera que avui pot fer front
a les inversions previstes per millorar el municipi sense
problemes. D’altra banda, i davant la nova normativa
de contractes públics que estableix més exigències
socials i ambientals a les empreses licitadores, sovint
les empreses locals més petites tenen dificultats per
ser adjudicatàries i, per aquest motiu, el Consistori
acostuma a demanar preu a les empreses locals per
aquelles obres o actuacions que pel seu import requereixen un procés anomenat contracte menor.
Per últim, al web de l’Ajuntament, a la seu electrònica i a través del portal de transparència es pot accedir
a tots tipus d’informació específica i concreta sobre
la gestió econòmica i sobre el conjunt de l’activitat
municipal.
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Urbanització Portugal:
millores al local social

Concretament, el local tenia uns 40 metres quadrats
i era petit per l'ús que es fa, per la qual cosa s’ha
realitzat una intervenció a fons que ha començat per
una ampliació considerable de l’espai, que ara és de
100 metres quadrats. A més, s’ha instal·lat equip de
climatització, s’ha equipat amb mobiliari i s’ha posat
wifi, de manera que ara aquesta sala polivalent presenta
uns condicions adequades per a què els veïns i veïnes de
la urbanització puguin fer reunions i altres activitats.
D’altra banda, també s’han fet altres millores a
l’entorn del camp de futbol i de la urbanització, i s’està
preparant per al primer trimestre de 2019 una renovació
total dels contenidors per a la recollida selectiva dels
residus. En cada àrea de recollida se substituiran els
contenidors actuals per cinc contenidors nous, 4 per a la
recollida selectiva del paper, el vidre, els envasos, i la
matèria orgànica, i un cinquè contenidor per al rebuig.
Aquesta renovació es realitzarà mitjançant una operació
de rènting amb l’empresa comarcal de tractament de
residus, Secomsa, i en el marc del programa la Bona
Brossa (mireu la pàg. 21).

Local social de la Urbanització Portugal. L’Ajuntament hi ha fet
millores per adequar-lo com a punt de reunió i activitats socials
A banda dels treballs que ha estat fent l’Ajuntament
en l’àmbit urbanístic per avançar cap a la recepció de
les tres urbanitzacions del municipi, s’han fet algunes
actuacions concretes com en el cas de la urbanització Portugal, on s’ha arranjat i millorat el local de
l’Ajuntament que serveix com a espai social i de
trobada dels veïns i de les veïnes.

Urbanització Barqueres: l’enllumenat ja és municipal i
aviat arribarà l’aigua del poble
En l’horitzó de la recepció de
les urbanitzacions d’Alforja, cadascuna està en un punt diferent
per les pròpies característiques
i situació específica. En el cas
de les Barqueres, l’any 2016
l’Ajuntament va recepcionar
l’enllumenat després que els
veïns i veïnes fessin les modificacions que Urbanisme de la Generalitat li posava com a condició a
l’Ajuntament perquè pogués fer
el tràmit. La recepció d’aquest
servei bàsic va significar per al
veïnat de Barqueres deixar de
pagar 18.000 euros anuals a la
companyia elèctrica.
D’altra banda, l’Ajuntament
ha aconseguit una subvenció de
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l’ACA per finançar fins al 80 per cent
del projecte per portar aigua del
poble fins al dipòsit de Barqueres
des de la urbanització Portugal,
on l’Ajuntament ja va recepcionar
el seu dia la xarxa de distribució
d’aigua. Aquest projecte té un cost
de 320.000 euros i l’Ajuntament té
4 anys per a executar-lo. Des del
dipòsit fins a les vivendes, però,
s’haurà de fer una nova xarxa de
distribució, que ha de passar per
fora de les parcel·les, i que hauran
de pagar els veïns i veïnes. Aquesta
actuació està inclosa en el pla de
millora urbana de l’Ajuntament,
també quedarà recollida en el pla
director de l’aigua que està elaborant el Consistori i permetrà que
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Barqueres deixi de consumir aigua
del pou del qual se subministra
actualment, ja que presenta una
alta dosi de nitrats.
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) finança bona part d’aquest
projecte amb el compromís que
el rendiment de la xarxa arribi
al 60 per cent com a mínim, quan
ara està al 20 per cent. Això vol dir
que avui de cada 100 litres d’aigua
que es consumeixen a Barqueres
els veïns i veïnes només en paguen
20. D’altra banda l’Ajuntament
també ha aconseguit que l’ACA
assumeixi el cost de la canalització del barranc que travessa les
Barqueres, que es farà mitjançant
un sistema de rasa oberta.
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L’Ajuntament avança els tràmits
cap a la recepció definitiva de
Portugal, Garrigots i Barqueres
Al llarg d’aquest mandat, l’Ajuntament ha treballat
amb el departament d’Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya, amb els tècnics municipals i amb les juntes
de compensació de les urbanitzacions Portugal, Garrigots
i Barqueres per avançar en els tràmits administratius
que han de fer possible la recepció de les tres zones.
El primer pas ha estat redactar un pla de millora
urbana per a cada urbanització, amb un cost per
a l’Ajuntament d’uns 50.000 euros. Aquest document estableix els requeriments que han de complir
cadascuna per tal que tinguin les condicions que permetin al Consistori recepcionar-les. El pas següent és
que cada urbanització ha de redactar el seu propi
projecte d’urbanització i el seu propi projecte de
reparcel·lació. El primer document ha de permetre
executar les obres necessàries per complir amb el requeriment que ha determinat l’Ajuntament en el pla de
millora urbana. En canvi, el segon document estipula
exactament les parcel·les existents i el coeficient que
representen en el conjunt de la urbanització. Aquest
càlcul determinarà què li tocarà pagar a cada propietat
de les obres del projecte d’urbanització.
Tots aquests documents necessiten sempre
l’aprovació del departament d’Urbanisme de la Generalitat i els informes preceptius d’organismes com
bombers, carreteres, la companyia elèctrica, l’Agència

Durant el primers mesos del 2019 es substituiran
tots els contenidors de les tres urbanitzacions d’Alforja
Catalana de l’Aigua, etc.
Paral·lelament l’Ajuntament està treballant en la
redacció d’un pla director relatiu al servei d’aigua,
que ha de recollir les actuacions a fer a les 3 urbanitzacions pel que fa a la xarxa de clavegueram i/o a la de
distribució d’aigua, segons cada cas. D’altra banda, i
pel que fa a la gestió dels residus, l’Ajuntament preveu
canviar tots els contenidors de les 3 urbanitzacions
durant el primer trimestre de 2019, d’acord amb el
programa la Bona Brossa (mireu la pàg 21). En total es
canviaran 11 àrees, amb 5 contenidors cadascuna, amb
un cost de 80.000 euros, que es pagaran en modalitat
de rènting a l’empresa comarcal de gestió de residus
Secomsa durant 8 anys.

Urbanització els Garrigots:
l’Ajuntament fa un pla director que portarà l’aigua
passos previs i necessaris per arribar a la recepció
dels Garrigots.
A més, i per tal que els veïns i veïnes puguin fer
front a les despeses que suposarà crear la xarxa
d’aigua, l’Ajuntament ja ha parlat amb l’organisme
autònom de la Diputació que recapta els impostos
(BASE) per tal que es pugui fraccionar el pagament
en diverses quotes i facilitar així als veïns l’assumpció
d’aquest cost que, com a urbanització privada, han
d’assumir.

En el marc dels treballs que està fent l’Ajuntament
per avançar cap a la recepció de les tres urbanitzacions del municipi, s’està redactant un pla director
de l’aigua que les inclourà a les tres i que pel cas
dels Garrigots específicament hi haurà el projecte
per portar la xarxa d’aigua municipal. Actualment
les vivendes d’aquesta urbanització s’abasteixen de
pous privats, però l’objectiu és crear la xarxa de distribució d’aigua, tal i com demana el pla de millora
urbana redactat per l’Ajuntament, i que és un dels
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Les rutes de senderisme,
un recurs turístic en promoció

Cartell informatiu amb els punts d’interès més destacats per conèixer Alforja
La situació d’Alforja als peus
dels primers contraforts de la
Mussara situa el municipi en un
entorn privilegiat amb diversos
camins i senders especialment
concorreguts per excursionistes i
ciclistes de muntanya. Per això,
l’Ajuntament ha elaborat 8 rutes

per conèixer el patrimoni paisatgístic i etnogràfic del municipi, com
les ermites, els masos, el mirador,
coves, formacions rocoses, fonts o
vestigis d’antigues mines.
A més, també s’han elaborat
rutes per conèixer les ermites i els
principals llocs d’interès del poble,

com el rentador nou, les fonts, les
cases, les places, el portal, les cases
dels artistes destacats del municipi
com Jassans, Josep Fusté i Jaume
Queralt, entre d’altres.
D’aquestes propostes s’ha editat material com fulletons i mapes
i, a més, s’han inclòs en una destacada secció de turisme del lloc
web municipal, que també inclou
experiències organitzades per empreses del municipi com les visites
al celler de Cal Botó, la visita pel
nucli antic i la pujada al campanar,
activitats d’hípica, o amb abelles,
entre d’altres. Aquesta informació
es difon també a través d’altres
webs, com ara la de turisme del
Consell Comarcal del Baix Camp
www.muntanyescostadaurada.cat.
D’altra banda, l’Ajuntament
també ha senyalitzat totes les
rutes del terme que es fan servir
per a curses de muntanya, amb indicacions i informació com el tipus de
dificultat, desnivells, i altres dades
pràctiques per als esportistes.

L’Ajuntament vol tenir el guardó
de Viles Florides per al municipi
L’Ajuntament ha decidit contractar per 15.000
euros anuals un servei externalitzat de jardineria
per a millorar les zones verdes i enjardinades del
municipi amb l’objectiu que Alforja passi a formar
part del club de municipis catalans amb el guardó
de Vila Florida. Aquest projecte està promogut per
la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya amb l’objectiu de mostrar i posar en valor
la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant
el reconeixement públic de tots aquells projectes
d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà
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i espais lúdics que esdevinguin un exemple a seguir.
Al Baix Camp només Reus, Riudoms i Prades tenen
de moment la distinció de Viles Florides.
L’entitat promotora de la iniciativa valora els
aspectes paisatgístics i de patrimoni vegetal del
poble, a més de l’impacte visual i mediambiental
dels espais enjardinats i les zones verdes. Per exemple avalua la relació de l’espai verd en relació als
habitants, les rotondes, racons i places, la gestió de
l’aigua de reg, l’estat de neteja dels espais avaluats
o la qualitat del mobiliari urbà, entre altres aspectes.
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Alforja aposta
per un projecte
pioner de foment
de la recollida
selectiva
L’Ajuntament d’Alforja s’ha adherit al projecte la
Bona Brossa, un proposta pionera al país impulsada pel
Consell Comarcal del Baix Camp i per l’empresa pública
comarcal de gestió de residus Secomsa. La Bona Brossa
vol incrementar el percentatge de recollida selectiva
a partir del valor econòmic que tenen els residus, ja
que les diferents fraccions recollides selectivament
generen ingressos econòmics que Secoma retornarà als
municipis per tal que els inverteixin en un projecte
per al poble. La condició és que ha d’estar proposat
i elegit pels veïns i veïnes de cada municipi.
Aquesta iniciativa vol incentivar la recollida selectiva del paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos
lleugers i la fracció orgànica fins a arribar al 60 per
cent l’any 2020, que és l’objectiu marcat per la Unió
Europea. La Bona Brossa, a més, es basa en els principis
de l’economia circular, és a dir, convertir els residus
en matèries primeres per crear nous productes com
ulleres de sol o bosses de mà, per exemple.
Actualment Alforja té un percentatge de recollida selectiva que se situa entorn el 42 per cent, però

d’aquest percentatge les 4 fraccions esmentades (paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers i
la fracció orgànica) no arriben al 17 per cent del total.
La resta fins al 42 per cent correspon sobretot a fracció
vegetal, mobles vells i altres. El fet més preocupant
és que aquestes dades no s’han mogut en els últims
anys, i són semblants a les de la resta de municipis de
Catalunya.
D'altra banda, el govern català i els sistemes de gestió
d’envasos penalitzen amb cànons econòmics cada cop
més cars la incorrecta gestió dels residus, la qual cosa
repercuteix en el rebut dels veïns i les veïnes. A més, a
la ciutadania li costa de percebre els beneficis reals
del seu esforç de seleccionar a casa els residus. Per
tot això l'Ajuntament ha apostat per aquesta iniciativa.
Per a tirar-la endavant es canviaran les 11 àrees
de contenidors de superfície que hi ha a les tres urbanitzacions del municipi, amb un cost de 80.000 euros,
que es pagaran durant 8 anys mitjançant un sistema de
rènting. Al poble, s’arranjaran i es tornaran a senyalitzar
les àrees de contenidors, que estan totes soterrades.

El Consistori aconsegueix que la pedrera pagui un cànon anual
El càlcul del cànon es fa en funció del moviment
de terres anual que hi ha a la pedrera. Es pren com a
referència un document oficial (anomenat declaració
de dades del pla de labors d’explotacions a cel obert)
que la pedrera està obligada a presentar davant la
Generalitat cada any.
El conflicte amb l’empresa explotadora de la pedrera, anteriorment Comsa, es va iniciar en 2007 i ha
continuat fins que l’Ajuntament va aconseguir tancar
l’acord actual 9 anys després.

L’any 2016 l’Ajuntament d’Alforja va poder
solucionar finalment el conflicte que s’havia obert
amb l’empresa explotadora de la pedrera, ja que el
seu dia havia deixat de pagar un canon que s’havia
acordat en època de l’alcalde Josep Mariné. Amb el
nou acord, l’actual empresa explotadora, Sorigué,
paga un cànon anual a l’Ajuntament que ronda els
20.000 euros. L’Ajuntament destina part d'aquesta
quantitat a la promoció turística del municipi i dels
Productes d’Alforja.
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L'Ajuntament avança cap a
l’administració electrònica
signatures, la carpeta de l’empleat, notificacions i
la passarel·la de pagament. Entre els tràmits que es
poden fer a través d’aquesta plataforma sense haver
d’anar a l’Ajuntament s’inclou sol·licitar un permís
d’obres, comunicar una alta d’activitat o fer un canvi
de domicili al padró municipal.
Aquesta eina es complementa amb la seu electrònica
de l’Ajuntament i el portal de transparència, tots dos
desenvolupats a través del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya. La seu electrònica inclou el
tauler d’edictes electrònic (e-tauler), el perfil del
contractant, l’e-tram per a presentació d’instàncies
i la realització d’altres tràmits en línia i la bústia de
factures electròniques per als proveïdors.

A més d’oferir noves opcions telemàtiques, l’Ajuntament
obre les tardes de dimarts i dimecres
L’Ajuntament d’Alforja s’ha afegit durant 2018 a la
plataforma Actio de la Diputació de Tarragona per facilitar els tràmits electrònics a la ciutadania d’acord amb
la Llei de Serveis Públics Digitals, i per donar compliment
a la nova normativa de procediment administratiu i de
règim jurídic del sector públic. Es tracta d’un conjunt
de serveis tecnològics desenvolupats íntegrament per
l’ens supracomarcal per a què els ajuntaments i els
consells comarcals puguin tramitar els procediments
administratius electrònicament.
L’Actio inclou un catàleg de procediments, serveis i
documents i integra el registre general de l’Ajuntament,
la gestió documental, l’organigrama, decrets, porta-

Més hores d’atenció
Tot i la implementació de la tecnologia que permet
a la ciutadania fer cada cop més tràmits en línia i sense
desplaçar-se físicament a l’administració, l’Ajuntament
d’Alforja és conscient que moltes persones físiques
tenen dificultats d’accés a aquestes tecnologies i, per
aquest motiu, ha redistribuït l’horari del personal del
Consistori per oferir més hores d’atenció al públic. Així,
l’horari d’atenció és de 9 a 14h de dilluns a divendres,
mentre que els dimarts i els dimecres també està obert
de 17 a 20h.

Un magatzem professionalitzat per a la brigada municipal
per a fer possibles tota mena d’actes i activitats
socials, esportives, festives o culturals.
El nou espai millora considerablement les condicions de treball de les 6 persones que composen
la brigada (4 de manteniment i 2 per neteja dels
equipaments municipals), i que són una peça clau per
al bon funcionament dels serveis bàsics del municipi.
Fins a finals de 2018, quan hi ha hagut el trasllat, el
magatzem municipal ocupava una nau del Parc dels
Amics d’Alforja. L’Ajuntament, però, va considerar
que aquest espai no era adequat i suposava una
incomoditat per als usuaris i usuàries del Parc i per
al mateix personal de la brigada.

Al polígon, l’Ajuntament ha construït una nau
com a nou magatzem per a la brigada municipal.
L’espai és una mica més petit que el que tenia fins
ara, ja que és de 280 metres quadrats quan l’anterior
en tenia uns 400, però s’ha professionalitzat amb
prestatgeries paletitzables i dos toros. L’alçada de
la nau, de 12 metres, ha permès aquesta millora
substancial, ja que les noves pretatgeries i els nous
elements de càrrega i descàrrega permeten gestionar
millor, amb menor temps i menys esforç, algunes
tasques que realitza habitualment la brigada, com és
el muntatge i desmuntatge d’escenaris, col·locació
i retirada de cadires i d’altres elements necessaris
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A l'antic magatzem de la brigada,
nou espai multiactivitats
Passat l’estiu de 2019 està previst que estiguin
enllestides les obres de condicionament d’un gran
espai multifuncional al Parc dels Amics d’Alforja que
es destinarà a diverses activitats, algunes de les quals
actualment s’estan fent a la Casa de Cultura. Així en
aquest nou espai es podrà practicar karate, body dancing, el body combat, i les activitats de ballet, entre
d’altres que es puguin desenvolupar. També està previst
instal·lar-hi un gimnàs.
L’espai multifuncional s’ubicarà a la nau del Parc
dels Amics que fins a finals de 2018 ocupava la brigada
municipal. Es tracta d’un espai de 400 metres quadrats
que s’està condicionant i arreglant per determinar els
espais adequats i equipar-los convenientment per a què
es puguin fer les activitats esmentades o d’altres que es
plantegin en el futur. En aquesta actuació l’Ajuntament
invertirà 100.000 euros.
A més, una part de la nau es destinarà a l’associació
Joves d’Alforja i esdevindrà així el local definitiu de
l’entitat. Tindrà un accés independent pel Camí de les
Planes i s’adequarà específicament per a les necessitats
d’aquest col·lectiu (teniu més informació a la pàg 11).

La Casa de Cultura
A l’inici del mandat es va remodelar la planta
de la Casa de Cultura destinada a les entitats per
crear dues grans sales, d’uns 60 metres quadrats,
equipades amb projector. Les sales estan obertes
a l’ús que necessitin les associacions de poble, i a
alguna activitat com el ballet, que en el seu moment es traslladarà a la nova sala multifuncional
del Parc dels Amics.
La Casa de Cultura també acull l’oficina de
correus a la tercera planta, la biblioteca al segon
pis, i el local per a la gent gran a la planta baixa.

S’amplia la família dels elements
festius amb un nou gegantó
L’Ajuntament d’Alforja ha reservat en el pressupost 2019 una partida de 7.500 euros per construir
un nou element festiu que augmenti la família
d’elements festius del municipi amb un gegantó. Es
tracta d’una nova figura que tindrà unes dimensions i
un pes més reduït que els gegants habituals per tal que
la puguin fer ballar nois o noies a partir de 16 anys.
Es tracta d’una demanda de la Colla Gegantera
i Grallera d’Alforja, amb l’objectiu de dinamitzat i
incorporar a aquesta tradició cultural catalana aquest
col·lectiu jove. Actualment el poble té dos gegants
(l’Almira i la Saurina), un gegant manotes (la Ribeta), i dos gegantons petits (Il·luminat i Fúria) creats
durant el parc de nadal de 2016. La Colla encara té
uns altres dos manotes (el Miquelet i la Puigcerver)
que només surten pel poble perquè els nens i nenes
provin com és portar gegants.
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Alforja tindrà aviat un nou gegantó que s’afegirà als
elements festius amb que ja compta el municipi
Cal recordar que els gegants són propietat del
poble, que es fa càrrec del manteniment, i que aporta
un ajut econòmic a la Colla per a fer-los ballar arreu.
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La Comissió de Festes
i el suport a les entitats
del poble es consoliden
Durant el mandat que està a punt de finalitzar s’ha
consolidat el funcionament de la Comissió de Festes
com a ens dinamitzador de tota l’activitat festiva
i cultural del poble, ja que la participació de totes
les entitats ha enriquit i potenciat el calendari festiu
d’Alforja. Així, des de l’entrada en funcionament de
la Comissió, amb la participació de totes les entitats,
ha millorat la quantitat i la qualitat dels actes festius
que, a més, són i enforteixen la identitat del poble.
La Comissió de Festes i les entitats organitzen tot el
calendari festiu des del gener amb l’arribada dels Mags
de l’Orient i fins al desembre amb l’Home del Nassos,
tot i que a l’estiu entre Sant Joan i la Festa Major de
Sant Miquel, a finals de setembre, és quan es concentra
la principal activitat festiva del poble, quan gairebé

cada cap de setmana es fa algun acte.
L’Ajuntament a més continua donant suport a les
entitats del poble, i destina una partida anual del pressupost municipal a les associacions per a la realització
de les seves activitats. D’altra banda, els equipaments
i els edificis municipals estan també a disposició de les
entitats, així com el material municipal (com taules,
cadires o l’entarimat) i l’aportació de la brigada municipal en tasques de muntatge i desmuntatge.
La vitalitat i la cohesió del poble a través de les
festes i les activitats culturals que s’hi fan és mèrit
sobretot de totes les entitats del poble i, per això,
des de l’Ajuntament volem agrair especialment el
compromís i la col·laboració de totes les associacions
i entitats amb Alforja.

Els gegants i el pataco representen
Alforja a la Festa Som Baix Camp
El municipi d’Alforja no es va deixar perdre la
festa major comarcal Som Baix Camp que va organitzar el Consell Comarcal del Baix Camp a Riudoms
els dies 20 i 21 d’octubre de 2018. El primer dia el
programa es va centrar en un concert jove mentre
que, el diumenge dia 21, elements festius de gairebé
tots els pobles de la comarca van prendre part en
una gran cercavila i van fer actuacions de lluïment
a la plaça de l’Església de Riudoms. Hi van prendre
part un total de 35 grups festius.
En el cas d’Alforja la Colla Gegantera i Grallera
va assistir a la festa i va participar en la cercavila
i en les actuacions. A més, la festa Som Baix Camp
va demanar a les diferents poblacions que portessin
un tast del seu plat més típic, i Alforja va oferir 200
racions de pataco, que van ser un gran èxit, ja que
van volar de la cassola. Es calcula que entre els plats
i productes a tastar que van portar els pobles de la
comarca es van servir uns 5.800 tastos.
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Alforja va oferir més de 200 tastos de pataco,
un gran èxit que va volar ràpidament

24

BALANÇ 2015-2019

aLFORJA 2015-2019

Nova vitalitat i energia per a Alforja
a través de les seves festes majors
esdevé així molt emblemàtic i carismàtic per Alforja.
En aquest mandat, els pregons han anat a càrrec
d’Antoni Pujals i Gonzalo Évole per la revista local l’Informatiu. En 2016 el pregó va estar dedicat
a l’escultor Jassans en el marc de l’any dedicat a
l’artista i va ser el seu germà Miquel Salvadó Jassans
l’encarregat de fer la crida a la festa.
En 2017, els Passarells van ser els protagonistes del
pregó ja que feien 50 anys com a entitat, i en 2018 el
torn ha estat per una altra entitat que feia anys, en
aquest cas també 50: la Coral Floc. Tots els pregons han
estat molt emotius, sentits i apreciats pels alforgencs
i les alforgenques.
Una altra de les festes que ha contribuït a donar una
nova vitalitat al poble és el Carnaval. Des de 2011 fins
avui la participació ha anat en augment constant fins
arribar l’any 2018 a comptabilitzar 8 carrosses en la
rua pels carrers del poble i amb un ball i un concurs de
disfresses molt concorreguts, de manera que al pavelló
no hi cabia ni una agulla.
Per últim, la revetlla de Sant Joan és una altra
festa amb molta participació, ja que la sardinada popular, amb 500 persones, continua sent, any rere any,
un reclam per celebrar el solstici d’estiu i l’inici d’una
temporada d’actes lúdics, socials, esportius i festius
molt intensa al poble fins a finals de l'estiu.

Aquesta legislatura ha continuat la tendència iniciada
a partir de 2011 de potenciació i de recuperació de les
festes a Alforja, i prova d’això és la gran participació
que s’aconsegueix en totes elles. Ara Alforja és un poble
amb una nova vitalitat i amb una nova energia durant
tot el calendari festiu, i molt especialment durant la
festa major d’hivern en honor a Sant Sebastià i durant
la festa major d’estiu en honor a Sant Miquel.
La festa major d’hivern és una de les que ha tingut
un canvi més substancial amb activitats com el playback,
que recrea grans moments de diversió, el concurs de
pastissos, els esmorzars, vermuts, o dinars populars,
el ball, la nit jove i fins i tot les sardanes, totes elles
activitats amb molta participació i que contribueixen
a crear un ambient festiu i alegre molt apreciat per
tots els alforgencs i les alforgenques.
La festa major d’estiu també ha anat guanyant en
participació en els diversos actes que s’organitzen,
ja sigui especialment pensats per als infants, com el
tobogan d’aigua o els inflables, com el concert jove,
o els balls de festa major. Però un dels actes amb més
participació i més important de la festa major de Sant
Miquel són els pregons. Ja des de l’anterior legislatura,
l’Ajuntament convida persones d’Alforja, o molt vinculades al poble, o entitats del municipi perquè siguin les
protagonistes del pregó. Aquest acte de crida a la festa
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L’èxit del Parc Infantil de
Nadal i de la cavalcada de Reis
Durant els quatre anys d’aquesta legislatura les
festes del calendari de Nadal són unes de les que més
han reeixit, gràcies en bona part també a la participació de les entitats del municipi, per tal de fer molt
feliços i portar la il·lusió als més petits de les cases
alforgenques.
D’entre les diferents activitats, la que ha tingut una
molt bona acollida és el Parc Infantil de Nadal. Durant
7 dies de les vacances, els xiquets i les xiquetes poden
gaudir de molts tallers i propostes de les 4 de la tarda
a les 8 del vespre. A més d’atraccions d’entreteniment
com inflables o un toro mecànic, els nois i noies poden
practicar activitats esportives, jugar a la play station,
als futbolins o fer magdalenes o punta de coixí, entre
moltes altres possibilitats.
Bona part de l’èxit del Parc Infantil és que cada
associació del poble organitza un taller que aporta
una gran varietat d’activitats al Parc i que, a més,
ajuda a difondre l’entitat entre els més menuts del
poble. Durant el Parc Infantil també es fa cagar el Tió.
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La bona acollida d’aquest model de Parc Infantil està
més que demostrada amb les xifres de participació:
entre 40 i 50 infants i joves van al Parc Infantil cada
dia, on totes les activitats són gratuïtes.
A més, les persones joves del municipi col·laboren
com a voluntàries fent el monitoratge, i per agrair-los
la seva tasca, quan es tanca el Parc, es prepara una
sortida amb el jovent, com per exemple la que es va
fer a Riudecanyes l’any 2018, i que es va completar
amb un dinar a base de paella.
L’altre moment molt important del cicle de Nadal
és l’arribada dels Reis Mags des de l’Orient per a repartir joguines i il·lusions per totes les cases d’Alforja.
D’acord amb aquesta importància, la Cavalcada cada
cop és més nombrosa, més patges i altres personatges
acompanyen els Reis i diverses entitats del poble també
col·laboren per donar als Mags la benvinguda a Alforja
que es mereixen. Els últims anys, a més, han arribat
en uns bonics cotxes d’època que agraden molt petits
i grans.
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El Pataco, una festa d’Alforja
per a la gent d’Alforja
del poble necessaris per tirar endavant una fira com la
que es plantejava requeria un esforç per al municipi
molt gran, i és per aquest motiu que la Fira del Pataco
avui és la Nit del Pataco.
Amb gairebé 600 persones participants del poble,
ara la Nit del Pataco recupera l’esperit inicial amb un
sopar popular a base de pataco i amb un altre ambient
en què les entitats preparen una degustació i música
jove, que converteix el Parc dels Amics en una festa
per als alforgencs i les alforgenques l’últim dissabte
d’agost, quan ja gairebé s’acomiada l’estiu.
El canvi que s’ha fet ha estat ben acceptat per
tothom, començant per les mateixes entitats participants, i per aquest motiu des de l’Ajuntament es valora
satisfactòriament la bona acollida que ha tingut la Nit
del Pataco

Durant aquesta legislatura s’ha redimensionat la Fira
del Pataco que es va iniciar durant l’anterior mandat,
de manera que ha passat de ser una fira que tenia una
durada de dos dies, és a dir un cap de setmana sencer,
per convertir-se en la Nit del Pataco, una festa d’Alforja
pensada només per a la gent d’Alforja.
Aquest canvi en la concepció de la Fira del Pataco
s’ha produït després d’una valoració de les primeres
edicions, que es van fer durant 2014 i 2015. Llavors es va
plantejar una iniciativa amb l’ambició de ser un referent
gastronòmic a la comarca i fora d’ella, i prova d’això
van ser els regristes aconseguits: 4.000 visitants, 800
racions de pataco, 80 estands amb firaires i productes
de tota mena, i gairebé 100 alforgencs i alforgenques
voluntàries, a més d’un pressupost superior als 30.000
euros. Però el cost econòmic i el cost de recursos humans

La identitat gastronòmica del poble
Durant la passada legislatura, l’Ajuntament va fer
una aposta clara per promocionar els productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al municipi,
conjuntament amb les empreses locals que els fan.
Aquesta línia d’actuació ha continuat durant aquests
anys del mandat actual, ja que des del Consistori es
continua donant suport a la iniciativa, i la cistella de
Productes d’Alforja és el regal de cortesia que es fa
sempre que és necessari a les visites institucionals. La
bona acollida d’aquesta proposta en aquests anys ha
convertit els Productes d’Alforja en un referent de la
identitat gastronòmica del poble.
Cal recordar que els productes i les empreses incloses
dins la marca Productes d’Alforja són els de Bondria
Embotits, les melmelades artesanals de Montserrat
Rull, l’oli i l’avellana ribeta de la Cooperativa, el vi
del celler Mas del Botó, la Mel del Padrí, i la coca
amb recapte del Forn Queralt. Tots ells fan les seves
elaboracions amb productes locals i de proximitat i
amb mètodes tradicionals i artesanals, la qual cosa
garanteix la seva qualitat.
Els Productes d’Alforja es poden adquirir en una
cistella, que conté una acurada selecció d’oli, vi, em-
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Productes d’Alforja, una aposta decidida
per fomentar la producció local
botits, avellanes i mel, a la botiga de la Cooperativa
per un preu de 33 euros. Es pot trobar més informació
al web municipal o a www.productesalforja.com. Aquest
espai virtual també informa de les visites guiades que
es poden fer al celler Mas del Botó en relació al vi i a
la Mel del Padrí, i de la festa de l’oli nou que cada any
organitza la Cooperativa.
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L’Ajuntament dona suport
a les institucions catalanes
i recorda l’1 d’octubre

Dues plaques recorden a Alforja el compromís del poble amb el referèndum de l’1 d’octubre.
L’Ajuntament ha donat ple suport a totes les accions del procés
Durant aquesta legislatura, el Consistori actual ha
donat suport a les institucions catalanes en el procés
de defensa del dret a l’autodeterminació, de la democràcia i dels drets fonamentals civils, socials i polítics
de tota la ciutadania catalana.
Com a municipi adherit a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI), l’Ajuntament ha aprovat les
diverses mocions promogudes per aquesta entitat i per
l’Associació Catalana de Municipis per estar al costat del
Parlament i del Govern de la Generalitat en les seves
demandes en la defensa del dret a l’autodeterminació,
així com els textos i els manifestos de suport als pre-

sos i preses polítiques, i als representants del govern
legítim de Catalunya a l’exili. L’últim que s’ha aprovat
és el que demana l’absolució dels presos i les preses
polítiques.
D’altra banda, l’Ajuntament també ha donat suport
a la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
en les seves accions al municipi de suport al dret a
l’autodeterminació, en la defensa de la democràcia i
dels drets civils i polítics, i en el suport a les preses i
presos polítics i als exiliats.
A més, el passat 1 d’octubre de 2018, es va fer un
acte de record del referèndum en què un carrer del
poble a costat de la biblioteca que no tenia nom es va
batejar com travessera Primer d’Octubre. D’aquesta
manera es va voler homenatjar els alforgencs i les
alforgenques que durant aquella jornada de 2017 van
protegir el punt de votació, que es trobava precisament
a la biblioteca, i van fer possible, malgrat totes les
dificultats, que tothom que volgués votar ho pogués fer.
Posteriorment, l’alcalde, Joan Josep Garcia, va
ser present al Parlament de Catalunya amb molt altres
alcaldes i alcaldesses del país, el 27 d’octubre de 2017,
com també havia participat en altres actes anteriors,
com el que es va fer a la plaça Sant Jaume de Barcelona de suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses
de tot el país citats per la fiscalia per donar suport al
referèndum de l’1 d’octubre.

L’11 de Setembre
Alforja celebra tradicionalment la Diada
Nacional de Catalunya amb una ofrena floral
que es fa en la plaça del mateix nom en record de totes les persones que al llarg de la
nostra història des de 1714 han lluitat per la
llibertat del nostre país. Posteriorment, molts
alforgencs i alforgenques i membres del Consistori amb l’alcalde al capdavant, es dirigeixen
als actes convocats per l’ANC i Òmnium per
commemorar la Diada i reivindicar el dret a
l’autodeterminació del poble català.
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Composició del Consistori
En les eleccions municipals de
24 de maig de 2015 van votar 937
persones (gairebé un 69 per cent)
d’un cens de 1.444. Els resultats i
la composició de l’Ajuntament va
ser la que es veu a la gràfica. Com
a conseqüència, les 9 persones que
configuren el Consistori són:
PDeCat
Joan Josep Garcia Rodríguez,
alcalde i regidor de Promoció Econò-

mica, Hisenda i Urbanisme
Casimiro Rodríguez Campos,
tinent d’alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Festes, Esports,
Joventut i Turisme
Carlota Panduro Aragonès, regidora d’Educació i Cultura
Assumpció Mariné Miralles, regidora de Benestar, Família i Sanitat
Marcial Serena Martínez, regidor
d’Urbanitzacions, Indústria i Treball

Casimiro Rodríguez
Tinent d'alcalde.
Participació Ciutadana,
Festes, Esports, Joventut i Turisme

Cal deixar pas
Arribo al final d’una etapa de les
més constructives de la meva vida i
estic molt agraït del tracte rebut.
Durant aquest temps he intentat
estar al vostre servei amb la millor
de les voluntats i espero haver estat
a l’altura del que Alforja es mereix.
L’àrea de Participació Ciutadana,
Cultura i Festes l’hem intentat vehicular a través del Consell Sectorial
de Cultura i Esports de l’Ajuntament
d’Alforja (Consell d’Entitats). Es
tracta d’un ens participatiu que
s’encarrega de dur a terme la feina
més important: que el ciutadà, a través de les agrupacions i entitats, tingui
veu i pugui decidir en l’organització
de les festes i actes culturals, i en
la confecció dels calendaris anuals.
Presidir aquest Consell és una de les
feines que més a gust he fet, sempre
amb el suport inestimable de la regidora de Cultura, Carlota Panduro.
La gran dificultat, entesa en un sentit
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positiu, ha estat coordinar i conciliar
la gran voluntat de participació de
tots i totes. Agraeixo i felicito les
entitats, grups i persones que han
fet possible que les festes i tradicions
d’aquest poble siguin de les millors
de la comarca. I no voldria deixar
de remarcar la gran generositat i
solidaritat de tots plegats.
En l’apartat esportiu, cal agrair la
gran feina que han fet durant aquests
vuit anys Alforja FS i Patxanguerus
d’Alforja, a qui cal continuar donant
suport. Des del 2011 fins ara, entre
tots, s’ha aconseguit encaminar,
consolidar i dinamitzar dues de les
entitats amb més creixement de la
província.
En Turisme, hem fet un pas més
en el coneixement del nostre territori
elaborant i senyalitzant algunes rutes.
Amb tot, m’hauria agradat poder
haver aconseguit unir més voluntats
en aquesta regidoria.
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Magí Ferré Taverna, regidor de
Governació, Serveis i Personal, Medi
Ambient i Pagesia
ERC-AM
Rosendo Martorell Rovira, 		
regidor i Cap de l’oposició
Isaac Llort Barberà, regidor
PSC
Diana Salvadó Artells, regidora
Fa 4 anys ja me’n sentia molt
orgullós, i ara encara més: Joventut
engloba tota la resta de regidories.
Sortosament, tenim un jovent fort,
participatiu i motivat per aconseguir grans objectius. I cal agrair a
l’associació juvenil Joves d’Alforja
tot el que fan possible. A part de
participar en totes les festes, cal
reconèixer que moltes activitats es
duen a terme gràcies al seu suport.
A més, durant aquest 4 anys han fet
possible un relleu generacional en
diferents entitats, han contribuït a la
disminució del gamberrisme a cota 0
i han ajudat en una tasca complicada
i molt important: valorar el que és
anar tots a l’una. Conciliar edats
tan diferents, que van des dels 14
fins als 29 anys, és difícil i comporta
un aprenentatge col·lectiu immens
i constant.
Finalment, voldria donar tot el
suport als presos i preses i exiliats
polítics. El seu únic delicte és fer
DEMOCRÀCIA. També voldria dir
que m’hauria agradat participar en
el redactat d’aquesta revista. I no
voldria acabar sense desitjar tota la
sort del món a tots els que heu decidit
per primera vegada presentar-vos a
unes eleccions municipals, no és un
pas fàcil.
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M. Assumpció Mariné
Benestar, Família i Sanitat

Tothom hi hauria de passar
Maria Assumpció Mariné s'ha fet
càrrec durant aquest mandat municipal de les regidories de Benestar,
Família i Sanitat. Professionalment
desenvolupa una tasca relacionada
amb aquests àmbits i, per tant, ja
era coneixedora de les necessitats
en matèria de Benestar, Família i
Sanitat que hi ha a Alforja.
Amb anterioritat la regidora
havia estat tresorera de l'Associació
de Dones d'Alforja i assegura que
li va fer molta il·lusió formar part
de la candidatura que finalment
s'ha fet càrrec del Govern d'Alforja

aquests darrers anys. Assegura, amb
modèstia, que altres companys i
companyes de Consistori han tingut
una major dedicació a l'Ajuntament
que la que hi ha tingut ella, però ella
hi ha aportat el seu gra de sorra i valora molt positivament l'experiència
assegurant que aquest període ha
estat un gran aprenentatge.
'Tothom hauria de passar un període de la seva vida per l'Ajuntament',
sobretot, diu, aquelles persones
que són molt i molt crítiques però
que no coneixen el funcionament
de l'administració local. Finalment,

la regidora lamenta la burocràcia
que tot ho alenteix, però al mateix
temps afirma, amb optimisme, que
al final, amb persistència i voluntat,
tot s'aconsegueix. Entre d'altres coses, la regidora valora positivament
la feina feta a Alforja en la posada
en marxa de pisos socials, la tasca
duta a terme en l'àmbit de l'ajut
a les famílies més desafavorides i
lamenta, això sí, que queden coses per fer, però ho expresa amb
esperança, amb confiança i amb la
seguretat que la tasca que s'ha fet
ha estat força positiva.

Magí Ferré
Governació, Serveis i Personal,
Medi Ambient i Pagesia

Som al vostre servei
Magí Ferré és el regidor responsable d'una àrea molt extensa
que inclou els departaments de
Governació, Serveis, Personal, Medi
Ambient i Pagesia però, tal i com diu
ell mateix 'aquí gairebé hi és tot'.
'Des de la brigada i des de l'àrea de
serveis el nostre objectiu és atendre
totes les necessitats que van sortint,
siguin necessitats ja previstes o bé
urgències i imprevistos'.
Sóc conscient, diu Magí Ferré,
que és impossible que tothom quedi
content ja que hi ha moltes neces-
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sitats i no arribem a tot arreu. Ara
bé, la nostra voluntat és posar-nos al
servei i a disposició de tothom. Som
al servei d'alforgencs i alforgenques,
de les entitats, de les associacions
i de tots i cada un dels ciutadans'.
Ferré fa vuit anys que és regidor i durant aquest últim mandat
la seva dedicació professional ha
estat al mateix Ajuntament. Des
del seu punt de vista és necessari
que Alforja compti amb una persona que s'ocupi de la coordinació i,
sobretot, d'atendre i 'donar la cara'
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per respondre al dia a dia. Pel que
fa al trasllat del magatzem de la
brigada al polígon industrial, el regidor valora positivament el canvi
que ha permés pal·letitzar tot el
magatzem i treballar de forma més
eficaç i organitzada. D'altra banda,
la feina feta en la conservació dels
camins i l'atenció permanent tant al
nucli urbà com a les urbanitzacions
són altres fites que valora positivament, sempre amb aquesta voluntat
de servei que guia la feina feta pel
Govern.
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Marcial Serena
Urbanitzacions,
Indústria i Treball

Treballant per les urbanitzacions
Em sento content i satisfet de
la feina que hem dut a terme com
equip de Govern i personalment com
a regidor responsable de les tres urbanitzacions d'Alforja. Aquests quatre anys han estat la meva primera
experiència en l'administració local
i sorpren constatar que els tràmits
administratius alenteixen molt els
processos, i més si ho comparem
amb la dinàmica empresarial o amb
les decisions en l'àmbit particular.
De tota manera crec que hem
fet bona feina, sobretot si es té en
compte que hem aprovat el pla de

millora de les tres urbanitzacions
(Portugal, Garrigots i Barqueres),
amb un cost conjunt de 52.000 euros
que ha assumit l'Ajuntament i que
aquest és un pas molt important per
a la recepció de les tres urbanitzacions, que a mig termini passaran a
ser municipals.
A més a més, en el cas de les
Barqueres hem treballat molt positivament, juntament amb l'Agència
Catalana de l'Aigua, en el projecte
de desviament de la riera, mentre
que a la urbanització Portugal
l'Ajuntament ja ha pogut recepcio-

nar la zona lúdica, la qual cosa ens
ha permés, ja com Ajuntament,
ampliar el local social, amb un pressupost de 44.000 euros i fer altres
actuacions, la major part de les quals
podeu veure en aquesta revista que
resumeix la nostra activitat durant
aquests darrers quatre anys. Un
projecte que ha quedat pendent és
el condicionament del pinar de la
urbanització Portugal com una àrea
d'esbarjo familiar per a un major ús
d'aquest espai verd, però espero que
el futur em permetrà fer realitat
aquest i altres projectes.

Carlota Panduro
Educació i Cultura

Molt contenta per la feina feta
Les àrees d'Ensenyament i Cultura són l'àmbit d'actuació de Carlota
Panduro, una jove alforgenca, mestra de professió.
Aquesta ha estat la seva primera experiència com a regidora i es
mostra satisfeta quan parla dels
objectius aconseguits: hem modernitzat i renovat l'escola, hem fet un
projecte de llar d'infants completament nova i ara estem fent un procés
de formació del personal d'aquest
servei, que canviarà els mètodes de
funcionament i de gestió de la llar
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d'infants. També valora molt bé el
servei d'intevenció socioeducativa
(SIS), un servei vinculat a serveis
socials, extraescolar i molt ben
acollit. La creació d'un racó conta
contes a la biblioteca, la renovació
del parc infantil del Parc dels Amics
d'Alforja o la seva col·laboració en
l'àmbit de les festes ha suposat, entre altres, la recuperació de la festa
major d'hivern o de Sant Sebastià,
que són altres fites assolides de
les que Carlota Panduro es mostra
orgullosa.
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"Estic contenta i satisfeta de la
feina feta" assegura, i destaca que
aquests quatre anys ha tingut bona
predisposició per atendre tothom i
per respondre les peticions que li
han arribat com a regidora. "Moltes
reunions, diu la regidora, moltes
trobades, una gran disponibilitat per
atendre tothom i voluntat de servei
han estat l'eix que ha guiat la meva
feina a l'Ajuntament d'Alforja dins
el grup municipal que ha governat
el municipi aquests darrers quatre
anys".

BALANÇ 2015-2019

Més del 90 % del nostre compromís
amb Alforja avui ja és una realitat
El mes de maig de 2015 la nostra candidatura es va
presentar a les eleccions municipals amb un projecte
per Alforja ambiciós en els diversos àmbits que afecten
el poble: benestar social, joventut i esports, atenció a
la ciutadania, ensenyament, participació, festes, cultura, hisenda, turisme, urbanisme i medi ambient. Avui,
gairebé 4 anys més tard, quan està a punt de finalitzar
aquesta legislatura, toca passar comptes i explicar si
hem complert amb els nostres compromisos amb els
alforgencs i les alforgenques.
Tot i que durant el mandat s’han fet algunes reunions informatives i sempre hem estat oberts a donar
totes les explicacions que se’ns han demanat, creiem
necessari deixar constància que més del 90 per cent
dels compromisos electorals que vam contraure avui
ja són una realitat, i volem compartir amb vosaltres
la nostra satisfacció per aquest fet perquè també heu
contribuït a fer-lo possible.
Hem fet: els pisos socials; un local per a la gent
gran; han començat les obres de la sala multifuncions on els joves tindran finalment un espai permanent només per a ells i elles; hem implementat
l’administració electrònica i treballem per millorar
l’atenció presencial;hem col·laborat amb els Mossos
d’Esquadra; hem remodelat completament l’escola i
ja tenim a punt el projecte per la nova llar d’infants
davant de l’escola; hem mantingut els ajuts al projecte
de reutilització de llibres escolars; s’ha consolidat la
Comissió de Festes i s’ha mantingut el treball conjunt,
la col·laboració i la bona entesa; s’ha redimensionat
la fira del pataco; s’han abaixat els impostos; s’ha
mantingut una gestió acurada i seriosa de la hisenda
municipal; s’han dissenyat rutes turístiques; s’ha editat material promocional; s’ha fet una web nova amb
un apartat important destinat a difondre els atractius
del municipi; s’han creat zones d’aparcament dissuasòries; s’han fet els plans de millora urbana de les
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3 urbanitzacions i s’ha treballat molt amb Urbanisme
de la Generalitat, amb l’ACA i amb els veïns i veïnes
per avançar cap a la recepció total; s’ha ampliat el
local municipal de la urbanització Portugal; està a
punt de començar l’execució del projecte per portar
aigua municipal fins a le Barqueres; s’han arranjat i
millorat diversos carrers del poble; i hem donat suport
a les institucions catalanes en la defensa del dret a
l’autodeterminació, la democràcia, i els drets civils
i polítics del poble català.
Però a més hem fet, fora del programa electoral:
hem desencallat el PAU-3 i el PAU-10 per tirar endavant la llar d’infants nova i per ampliar el cementiri
i donar una solució als espais que ocupava la Valira;
hem millorat el Parc dels Amics, les instal·lacions esportives i l’entorn; hem construït una nau nova més
professionalitzada per a la brigada ; hem canviat a led
tot l’enllumenat del poble per ser un municipi energèticament més sostenible; i hem acordat una solució
per Ca l’Aleu; entre altres accions.
Hem pogut materialitzar tota aquesta acció de govern perquè hem tingut la vostra confiança i perquè
ens heu ajudat i heu col·laborat amb l’Ajuntament, la
qual cosa demostra que vam plantejar un projecte de
poble que compartia moltes de les vostres inquietuds.
La suma de l’esforç col·lectiu de tot el poble i una
gestió municipal seriosa i responsable han fet possible
assolir molts dels objectius que volíem aconseguir però,
a més, hem pogut deixar molta feina feta i preparada
per continuar avançant.
Creiem fermament que Alforja està més preparat
que mai per afrontar els reptes del futur, que són
reptes lligats als anhels de llibertat del poble català.
Ens hi sentim profundament vinculats i, per això,
quan treballem per Alforja estem treballant també
per un nou país que volem lliure, més demòcrata
i més just.
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El grup municipal ERC-AM
disposava d'aquest espai per a
expressar la seva opinió, però ha
declinat participar-hi.

ALFORJA
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Arribem a la fi del mandat municipal i és el moment
de fer valoracions. Agraïm, des del grup municipal del
PSC d’Alforja, l’espai que se’ns ha reservat en aquesta
revista.

mandats han estat continuïtat i continuisme, contenció
econòmica i d’actuació, calma sobre més calma. La
calma i la contenció ha estat al moll de l’os de la línia
política de perfil baix a la que fèiem referència. En
el vessant positiu, la calma i la contenció han definit
també el tracte entre els grups polítics del Consistori.
La relació dins i fora del Ple ha estat sempre educada
i cordial, fins i tot en els moments més tensos, en què
l’escenari polític general marcava les actuacions dels
regidors de PDeCAT i ERC.

Vivim temps accelerats i incòmodes. L’últim tomb
sobtat, tot i que previsible, la convocatòria avançada
d’eleccions generals. Les legislatures de quatre anys
s’han convertit en una rara excepció, i la nostra vida
política, sense cicles controlats, s’emmarca en un autèntic Dragon Khan. Embolcallada per la inestabilitat
política general, l’actuació de suport als municipis
de l’Administració catalana ha estat ben pobra. Els
ajuntaments s’han trobat sovint abandonats a la seva
pròpia sort i portem temps amb la sensació que ningú
mana, tal com toca, en les administracions superiors.

Continuïtat i continuisme. Contenció econòmica
i d’actuació. Calma. Sense ensurts, sense disgustos.
Els terminis, la informació a l’oposició i la voluntat
d’exposició pública, han estat presents en l’actuació de
l’equip de govern. De la mateixa manera, hem vist molt
poc definida la línia de futur, el dibuix, la projecció,
la visió de com ha de ser Alforja en els propers anys.
Tot el que fem, però també el que no arribem a fer, és
llavor per al futur d’Alforja. A nosaltres ens interessa
molt aquest futur.

La incertesa, enemiga pública per excel·lència de
la política municipal, campa sense contemplacions, en
un desert d’indefinició i provisionalitat.
En aquest escenari de soroll polític estrident, l’acció
municipal al nostre poble (i a molts altres pobles i
ciutats) només ha interessat quan una o altra moció
s’ha debatut al Ple. Cap altre tema (ni els pressupostos
anuals ni les actuacions urbanístiques) ha despertat
interès suficient perquè hi hagués, almenys, algun veí
o veïna d’Alforja a la sala de Plens. La línia política
general de perfil molt baix s’ha encomanat al govern
municipal que tampoc escapa, al nostre entendre,
d’aquest descens en l’autoexigència.

Proposem la nostra candidatura a les municipals
amb la voluntat de repensar Alforja per als nostres
fills i filles, per als veïns i veïnes d’Alforja que volem
un poble per al nostre segle XXI. En un món canviant,
amb noves necessitats i requeriments, volem ampliar
l’horitzó i treballar per a donar respostes noves a les
preguntes de sempre.
Com a representants d’una comunitat complexa i
diversa, volem escoltar i donar veu a tothom per tal que
les preguntes i les respostes ens impliquin a tots i totes
i ens facin moure. El futur és nostre des del present que
ens toca viure i ordenar. Volem ser agents actius en el

Tant és així que esperem expectants el contingut
d’aquesta revista per poder determinar què és el que
l’equip de govern de CiU/PDeCAT considera que ha
estat rellevant per Alforja.

disseny i la construcció d’aquest futur, que ja és ara.
Per a tots i totes, ara, a Alforja, treballarem per
al futur.

No volem menystenir la feina feta. S’ha fet feina
i s’ha fet alguna feina que esperava pendent des de
fa massa anys, com els plans d’ordenació a les urbanitzacions. Pensem, això sí, que les paraules clau dels
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Grup municipal PSC Alforja
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Entitats d'Alforja
- Agrupació Fotogràfica d’Alforja
- Associació Plataforma Alforja
Decideix: alforjadecideix@gmail.com
- Amics dels Avis d’Alforja
- Amics de Puigcerver:

- Coral Floc: Tel 654 112 503 - 615 409 173
carrer de la Font, 56 d’Alforja - coralfloc@yahoo.es
- CollaGeganterai Grallerad’Alforja:
Tel 642 652 482
- Club d’Arquers d’Alforja:

Tel 609 743 930 -Ampa Josep Fusté

Tel 638 535 874 - partida de les Comes d’Alforja

- Associació Maternal d'Aforja:

clubarquersalforja@gmail.com
- Club Alforja Futbol Sala:

Tel 977 816 141 - camí de Sant Antoni d’Alforja

Tel 977 816 008 - pavelló -

laribeta@alforja.cat
- Associació de Dones d’Alforja:

Parc dels Amics d’Alforja
- Els Passarells Teatre Estudi:

carrer de la Font, 56 d’Alforja
- Associació Cingle Vermell:

pl de Dalt, 10 d’Alforja

partida de les Guilletes, parcel·la 110 d’Alforja

ateneualforja@hotmail.com
- Enxancarra Percussió:

associaciocinglevermell@gmail.com
- Asociación de Vecinos de la

Tel 626 60 32 18 - enxancarra.percussio@gmail.com

Urbanización Portugal:

- Fundació Privada Casal dels Avis

Tel 607 362 109 - pl Virgen de Fátima, s/n

- Associació Juvenil Joves d’Alforja:
pl del Mercadal d’Alforja

asociaciondevecinosurbportugal@hotmail.com
- Ateneu Cultural Josep Taverna:

jovesalforja@gmail.com
- Patxanguerus d'Alforja:

Tel 977 816 046 - pl. de Dalt, 10 d’Alforja

Tel 646791493 (matins de dilluns a divendres)

ateneualforja@hotmail.com
- Ball de Diables d’Alforja:

patxanguerustrail@gmail.com

Tel 977816046 - pl. de Dalt, 10 d’Alforja - diables

- Penya Blaugrana

alforja@hotmail.com

- Societat de Caçadors Puigcerver

Telèfons d'interés
CEIP Josep Fusté. .....Tel 977 816 204
Cooperativa. ............Tel 977 816 055
Emergències (policia, bombers,
ambulàncies) ....................... Tel 112
Fundació Casal d’Avis....Tel 977 816 021
IES Fontanelles les Borges del Camp.
.............................Tel 977 560 842
Parròquia. ............. Tel 977 816 0354
Pavelló municipal El Parc dels Amics.
.......... Tel 977 816 414 - 977 816 008

Ajuntament. .............Tel 977 816 008
Biblioteca. ...............Tel 977 816 480
Llar d’Infants La Ribeta. .Tel 977 816 141
Companyia General d’Aigües de Catalunya.
.......... Tel 977 816 223 - 900 194 998
...................... Avaries: 628 991 779
Consultori mèdic.
............ Tel 977 560 089 -93 268 901
CAP de les Borges del Camp.
.............................Tel 977 560 089
CATSalut Respon. .................. Tel 061
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eBando, tota la informació
de l'Ajuntament, en temps real
al mòbil. Des del Google Play o
l’Apple Store descarregueu-vos
l’aplicació gratuïtament.
A continuació busqueu Alforja.

www.alforja.cat
ajuntament@alforja.cat

Edita Ajuntament d'Alforja

