Tots junts,
Alforja millor!
VOTA

Programa electoral

ALFORJA

26 de maig de 2019
Eleccions municipals

Juanjo Garcia,
l'alcalde
Durant els últims 8 anys he tingut l'honor de ser
l'alcalde de l'Alforja. Ha estat un mandat molt intens,
ja què hem treballat molt, primer per liquidar completament el deute de 700.000 euros que havíem
heredat i deixar-lo a zero. Després hem fet molta feina
en l'àmbit social, educatiu, cultural, associatiu i festiu,
però també en l'àmbit urbanístic i d'obres, al qual hem
destinat molt de temps i energia.
Ara esperem de nou tenir la vostra 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. Per comprovar-ho només cal una dada: hem
complert el 90% del nostre programa electoral
en aquests 4 anys.

Juanjo Garcia Rodríguez,
52 anys. Empresari de professió
i vinculat a la política des de
2011 quan un grup d'alforgencs i
alforgenques li van proposar
optar a l'alcaldia del municipi.

"Hem fet un treball
molt seriós i eficaç a
l'Ajuntament, i volem
seguir en aquesta línia"

Podem presentar aquest balanç perquè actuem amb
responsabilitat i perquè fem una gestió municipal a
la mida de les possibilitats d'Alforja. Així, tenim
ambició a l'hora de plantejar els projectes i les
propostes que han de donar resposta a les necessitats que hi ha, però sense perdre de vista que tot el
que fem ha de ser sostenible econòmicament i s'ha
de fer a la mida del nostre poble. Per tant, controlem
la despesa i l'ajustem a les nostres possibilitats però
sense renunciar a la qualitat i a l'eficàcia. És per això
que estic molt orgullós d'aquest estil de gestió que
tants bons resultats ens ha donat.
Per continuar i progressar en aquesta línia de treball
m'acompanyen en la candidatura alforgencs i alforgenques de diferents edats, que aportaran una diversitat
de visions i d'idees molt enriquidores per fer d'Alforja
un municipi encara molt millor.
Per tot això, el proper 26 de maig espero renovar
de nou la vostra confiança perquè quan anem junts
Alforja creix, Alforja progressa, Alforja arriba
molt més enllà.

Juanjo Garcia Rodríguez
Alcalde i candidat a la reelecció

UN EQUIP D'HOMES I DONES
AMB UN OBJECTIU: ALFORJA
Veïns i veïnes d'Alforja, de diferents edats i trajectòries, ens hem aplegat en aquesta candidatura per continuar la bona tasca de gestió realitzada els últims vuit anys al nostre poble. Tenim
la il·lusió, l'energia i l'empenta per afrontar els reptes que té plantejats el nostre poble a curt i
mitjà termini. Aquesta és la nostra força. La força d'Alforja.
2. Magí Ferré Taverna

3. Anna Odena Grau
45 anys, tècnic auxiliar
en explotacions agràries.
Després de 22 anys
treballant en el sector de
la construcció, he dedicat
els últims quatre plenament
al poble, com a regidor de
l'Ajuntament. Soc president
del club Patxanguerus
d'Alforja, entitat que forma
part de la FEEC i cuidador
de senders de la FEEC.
Vull seguir fent d'Alforja el
millor poble possible.

4. Marcial Serena Martínez

26 anys, estudiant i titulada
en els graus superiors
de gestió d'allotjaments
turístics i de projectes d'edificació, a part
d'administrativa. Estic vinculada a l'associació dels
joves d'Alforja i als Patxanguerus. Em presento a la
llista per contribuir en tot
el que sigui possible a fer
progressar el nostre poble i
fer participar el jovent en el
futur d'Alforja.

5. Francina Aroca Pérez

46 anys, electricista.
Treballo com a responsable de magatzem. Pertanyo a l'Associació de
Veïns Portugal. He estat a
l'Ajuntament aquests últims
4 anys i em torno a presentar per acabar la feina tant
important que hem fet per
avançar en la recepcíó definitiva de les 3 urbanitzacions. Treballarem perquè
aquest mandat finalment
totes siguin municipals.

6. Maria Molero Serrano
25 anys, higienista bucodental. Formo part de
l'Associació de Veïns de la
urbanització Portugal i soc
presidenta de la seva junta
de compensació. Soc mare
des de fa sis mesos i això
m'ha motivat a voler aportar
el meu granet de sorra
per millorar encara més el
poble i la urbanització, on
la meva filla pugui crèixer
i gaudir amb serveis d'oci
infantil.

39 anys, diplomada en
ciències empresarials.
Actualment soc opositora
pel cos administratiu de la
Generalitat de Catalunya.
Cara el poble soc membre del consell escolar de
l'escola Josep Fusté i participant de les classes de
gimnàstica impartides pel
Genís Llopis. Formo part
de la llista per fer avançar
el poble, especialment en
els serveis als infants.

7. Alex Andreu Cases
40 anys, tècnic en administració de sistemes i seguretat informàtica, a banda
de dissenyador de pàgines web. Crec en un bon
canal de comunicació del
poble cap a l'Ajuntament
com a eina indespensable
per tal què tot funcioni el
millor possible. És per això
que em presento, i per
col·laborar especialment en
potenciar l'àmbit cultural
d'Alforja.

8. Mª Assumpció Mariné Miralles

9. Anton M. Cochs Estivill

63 anys, auxiliar de
geriatria. Vinculada a
l'Associació de Dones.
Soc molt partidària de
la feina que fan les entitats en col·laboració amb
l'Ajuntament i és per això
que ara vull continuar
potenciant i ajudant a les
entitats, i millorar les activitats proposades per les
diverses associacions del
poble, perquè són el motor
d'Alforja.

10. Nati Francisco Rabascall
54 anys, esteticien. Soc
sòcia de l’Associació de
Dones i del Casal d’Avis.
No m’havia presentat mai a
unes eleccions municipals
però quan m'ho van proposar em vaig decidir a donar
suport a la candidatura
perquè vull ajudar a què es
millori el poble, cal embellir-lo, millorar els carrers i
les places. Ja s'ha fet bona
feina en aquest sentit, però
s'ha de continuar.

12. Jesús Gómez Blasco
Ajudant de paleta en la
mateixa empresa durant
31 anys. Soc soci fundador d'Alforja Futbol Sala i
havia estat membre de la
Colla Gegantera. El que
em motiva per formar part
de la llista és donar suport
al partit i col·laborar perquè
el poble d'Alforja estigui
satisfet de la feina que hem
dut a terme aquests anys,
i que seguirem realitzant
durant el proper mandat.

56 anys, responsable de
planificació i logística pel
Grup Valira. Presideixo
la revista d'Alforja i vull
aconseguir el millor per
al meu municipi, ja què
gràcies a la meva intensa
vinculació a la revista puc
observar tant els punts
positius com els negatius
en el progrès del poble.
Vull posar el meu granet de
sorra en les millores que es
puguin fer.

11. Jordi Garola Torrico
41 anys, tècnic superior
especialista en edificis i
obres. Treballo d'operari
en una planta química.
Estic a la Colla Gegantera d'Alforja, al Club 4x4
Muntanyes de Prades
i a l'AMPA de l'escola.
M'agradaria que es fes una
vorera o un vial perquè
molts veïns i veïnes de la
urbanització Portugal van
a peu, en bici o corrents al
poble per la carretera.

13. Salvador Pérez Reverté
62 anys, delineant. Ara
estic prejubilat però des de
1992 havia treballat de cap
de torn a BASF. Vaig ser
secretari (2003-2008) i
president (2009-2018) de
la urbanització Garrigots.
Dono suport a la candidatura per continuar la
feina que s'ha fet fins ara i
empènyer perquè s'acabin
els tràmits que portin a la
recepció definitiva de la
urbanització.

QUÈ HEM FET: FEINA FETA
Enllumenat
led arreu

Renovació
de l'escola

Parc dels
Amics

L'Ajuntament canvia 935
punts de llum a led a
tot el municipi i estalvia
12.000 euros anuals

Amb una inversió de
165.000 euros hem
renovat a fons l'escola i
hem millorat els serveis

S'ha potenciat amb la
nova concessió del bar,
amb les pistes de pàdel
i amb altres millores

Acord amb
Arquebisbat

Local per a
la gent gran

Hisenda
municipal

Per actuar a Ca l'Aleu,
enderrocar el cinema
vell i fer un passeig al
voltant de l'Església

Hem establert un local
social de trobada
permanent per a la gent gran
a la plaça del Mercadal

Hem sanejat la hisenda
municipal i hem recuperat
capacitat inversora
congelant els impostos

A punt el projecte per l'edifici
que ha d'acollir la llar d'infants,
just davant de l'escola.

Hem avançat en els tràmits per
recepcionar les urbanitzacions
Portugal, Garrigots i Barqueres.

Hem donat suport a l'AMPA i
a l'escola per mantenir el programa
de reutilització de llibres.

Hem fet un espai per a multiactivitats i un local definitiu
per al jovent.

Hem aprovat el desenvolupament urbanístic del PAU-10
(terrenys de la Valira) per ampliar el
cementiri, les zones verdes i possibilitar noves inversions empresarials.

Hem automatitzat el sistema
de cloració de la piscina amb una
inversió de 15.000 euros.

Hem redistribuït els espais del
consultori mèdic per disminuir
la sala d'espera fer les consultes
més grans.

Hem arranjat el pàrquing del
Parc dels Amics, que s'ha esfaltat
completament i s'ha substituït la gravilla petita negra per terra de sauló.
S'han construït vestuaris nous
pel club de futbol sala i s'ha condicionat un espai per a ús de l'equip
tècnic.

700.000€

del deute municipal
liquidat completament
aquest mandat

Hem remodelat la travessera de
Puigcerver per deixar més espai
per als vianants, millorar els serveis
bàsics i el paviment.
Hem actualitzat els serveis
bàsics i el ferm del carrer Mestre
Taverna, ja què no disposava de
tubs per al clavegueram.
Hem refet el pont del barranc
del Rave per millorar la seguretat.
Hem fet un magatzem per la
brigada molt professionalitzat, amb
prestatgeries paletitzables, per fer
més eficient la càrrega i descàrrega
de materials.

Hem fet pisos de lloguer social
per a famílies vulnerables, donem
suport a Càrites i als actes cada
cop més participatius de la Marató.
Hem fet més de 130 noves
places d'aparcament dissuasori.
Hem consolidat totes les
activitats festives, culturals i
socials.
Hem donat suport a les institucions catalanes i hem commemorat
l'1 d'octubre.

927.853 €

invertits en obres
i serveis per millorar
Alforja

Tenim un projecte
per compartir

Tots junts

JOVENTUT i ESPORTS

de recerca de feina per millorar l'ocupabilitat dels veïns
i les veïnes del municipi.

Tots junts per les FAMÍLIES

Executarem el projecte de construcció d'una sala
multiactivitats per a què en puguin fer ús totes les
entitats del poble.

Executarem el projecte de la nova Llar d'Infants.

Habilitarem definitivament el nou local per a
l'Associació de Joves del municipi.

Crearem un xec nadó per als nens i nenes que
cada any neixin al municipi.

Renovarem el terra del pavelló poliesportiu,
després de 25 anys de la seva construcció.

Establirem bonificacions per a les famílies amb
persones dependents o amb discapacitats.

Fomentarem la pràctica esportiva al municpi
amb nous equipaments i noves propostes.

Construirem un parc per als més petits a la
nova plaça que es farà al costat de l'església.

Tots junts pel BENESTAR SOCIAL
Mantindrem i seguirem impulsant els serveis
d'atenció socioeducativa al nostre muncipi.
Promocionarem amb Càritas un projecte de formació de català , d'alfabetització digital i de tècniques

Tots junts pels SERVEIS
Facilitarem la participació en els serveis del municipi
(piscina, casal d'estiu, WiFi) reduint el cost d'aquests
serveis per als alforgencs i alforgenques empadronats.

Tots junts per la GENT GRAN
Oferirem un servei d'atenció domiciliària per a les
persones grans que necessiten ajuda per a les tasques
domèstiques i un servei de teleassistència, d'acord amb
els criteris dels serveis socials del Consell Comarcal.
Promourem un pla d'alfabetització digital per a
les persones grans.

ATENCIÓ CIUTADANA

Crearem un servei de vigilància nocturna per
millorar la seguretat al nostre poble.
Establirem un acord amb els Mossos d'Esquadra
perquè recullin les denúnices directament al
municipi i que els veïns no s'hagin de desplaçar.
Impulsarem setmanalment, sense cita prèvia, l'espai
"2 hores amb l'alcalde" per tractar qualsevol tema.

Tots junts per l' HABITATGE
Establirem un programa de bonificacions per a
la rehabilitació de vivendes del nucli antic.
Impulsarem la borsa de mediació del lloguer
d'habitatges per facilitar el lloguer de vivendes, preferentment del nucli antic, donant garanties a la propietat
durant el període de lloguer.
Iniciarem el projecte de supressió del cablejat
aeri dels carrers del poble.

Tots junts per les EMPRESES
Ampliarem l'àrea industrial del municipi per
poder acollir noves empreses.

Instal·larem una bústia de suggeriments per tal
de fer arribar les propostes dels vilatants a l'Ajuntament.

Crearem un viver d'empreses tecnològic.

Tots junts per l' ENSENYAMENT

Continuarem amb la instal·lació de la fibra
òptica al municipi.

Continuarem col·laborant amb l'AMPA per promoure
activitats per als infants i les famílies.

Tots junts pel TURISME

Augmentarem l'alçada de la tanca perimetral
de l'escola que toca a la carretera, per vetllar per la
seguretat dels nens i nenes.

Elaborarem un pla de foment turístic per potenciar
el municipi en aquest àmbit i crearem infraestructures
turístiques que promocionin els valors patrimonials i
naturals del poble.

Fomentarem la música i la formació musical
dels nostres vilatants.

Tots junts per la CULTURA

Volem que la Comissió de Festes sigui un ens
totalment sobirà, i que totes les persones i entitats
representades disposin de poder de decisió.
Continuarem potenciant les festes tradicionals del municipi i el calendari d'activitats culturals i
socials, segons els criteris de la Comissió de Festes.
Farem d'Alforja un poble més atractiu per créixer.
Habilitarem una gran sala on desenvolupar
actes per a la gent del poble.

Promocionarem els atractius turístics del
municipi realitzats durant aquest mandat per atreure
més visitants.

Tots junts per la MOBILITAT

Seguirem ampliant zones d'aparcament municipal.
Millorarem la senyalització dels equipaments
del municipi i dels carrers, així com la senyalització
vertical i horitzontal.

Tots junts per l' URBANISME

Farem cursos de sardanes i de balls de saló.

Executarem la recepció definitiva de les urbanitzacions Portugal, les Barqueres i els Garrigots.

Promourem formació sobre noves tecnologies
per al jovent.

Impulsarem un nou pla director de l'aigua,
adaptat a les necessitats del municipi.

Tots junts per l' URBANISME

Tots junts pel MEDI AMBIENT

Assegurarem el subministrament de l'aigua
en un futur amb un pla director específic.

Potenciarem la recollida selectiva de residus amb
la implementació del programa "La Bona Brossa".

Recepcionarem el cinema vell sense cost per
a l'Ajuntament.

Col·locarem plaques fotovoltàiques per generar energia elèctrica verda per abastir les necessitats
de l'escola, la llar d'infants i el pavelló.

Continuarem fent les millores necessàries als carrers
del municipi.
Crearem un parc de gossos per a l'esbarjo de
les mascotes dels veïns i per tenir un poble més net.

Tots junts,
Alforja
millor!

Crearem dos punts de càrrega elèctrica per
a vehicles.
Mantindrem netes i endreçades les rieres
al seu pas pel terme municipal.

PROCÉS NACIONAL
Seguirem donant suport a les institucions catalanes,
als presos i a les preses polítiques i als exiliats.

VOTA

Joan Josep Garcia,
l'alcalde

M Í T I N G D E C A M PA N YA

15 de maig de 2019, a les 19 h
a la plaça de les Monges d’Alforja,
amb Artur Mas i Juanjo Garcia,
alcalde i candidat a la reelecció

