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L’Ajuntament de Calafell ofereix 
fins a 38 cursos de formació laboral 
a empreses i persones aturades

Segur de Calafell viurà la seva Festa 
Major i la Fira de Sant Miquel el darrer 
cap de setmana de setembre

> El nou Mercat Municipal 
obrirà les portes el pròxim 
29 de novembre
Els paradistes podran dur a terme la campanya de Nadal 
en el nou recinte, que disposarà d’un supermercat 
Mercadona
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El nou Mercat 
Municipal obrirà el 
29 de novembre

El nou Mercat          
Municipal de Calafell 
ja té data d’obertura, 
consensuada entre 
paradistes, Merca-
dona i Ajuntament. 
També s’ha engegat 
un  procés de partici-
pació per decidir quin 
ús es farà de l’edifici 
del mercat antic.

Calafell viu un estiu 
ple d’activitat

Hem dedicat una pà-
gina de Calafellencs 
a repassar diferents 
activitats que s’han 
dut a terme aquest 
estiu a Calafell i que 
han comptat amb 
una gran participa-
ció.

La campanya Nits 
amb cap’ es renova

Aquest ha estat el 
quart estiu que la 
regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament 
ha dut a terme la 
campanya Nits 
amb cap entre els 
joves calafellencs en 
diversos locals d’oci 
nocturn del municipi. 
Aquest any s’ha 
renovat la imatge 
passant d’un únic 
cartell a quatre amb 
un lema diferent a 
cada un.

Arrenca el curs 
escolar 2013-2014

Un total de 3.425 
alumnes van iniciar 
el 12 de setembre el 
curs escolar 2013-
2014 a Calafell. La 
taxes de les escoles 
bressol segueixen 
congelades i s’ha 
augmentat la sub-
venció als llibres de 
text. S’han realitzat 
obres en alguns 
centres escolars.

Segur de Calafell 
viurà la seva Festa 
Major i la Fira

Arriba el mes de 
setembre i, per tant, 
la Festa Major de 
Segur de Calafell, 
que aquest any 
s’integrarà amb 
la cinquena edició 
de la Fira de Sant 
Miquel, que se 
celebra el dissabte 28 
i el diumenge 29 de 
setembre.
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El Mercat Medieval 
fa retrocedir Calafell 
uns segles enrere

El nucli antic de 
Calafell es va 
tornar a omplir de 
parades, espectacles 
i exhibicions 
relacionades amb 
aquesta època. Va 
ser la 16a edició.
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El cineasta Laureano 
Clavero prepara nous 
projectes 

Laureano Clavero 
és argentí, però 
fa sis anys que 
viu a Calafell. Ha 
establert el seu 
centre d’operacions 
a casa seva, a Segur. 
El seu documental 
‘1.533 Km. Hasta 
casa. Los Héroes de 
Miramar’ ha recollit 
reconeixements en 
diversos festivals i 
ara prepara un film 
de ficció molt més 
ambiciós.
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La columna 
de l’Alcalde

L a Festa Major  de Sant  Miquel  i  la  F ira  de Segur c louran la  tempora-
da d’est iu a  Calafel l .  Ha estat  un est iu molt  intens,  ple  d’act ivitats 
per  a  tots  els  públ ics .  En aquesta edic ió  de la  revista Calafel lencs 

podreu comprovar  l ’àmplia  oferta cultural  i  d ’oci  que hem ofert  durant 
aquests  mesos i  que ha estat  molt  ben valorada pel  públ ic ,  s i  tenim en 
compte l ’assistència  a  tots  els  actes.  La  música en marcs  incomparables 
com l ’església  de l ’Assumpció de Segur de Calafel l ,  e l  Castel l  de la  Santa 
Creu,  la  Casa Barral  o  el  passeig marít im Sant Joan de Déu s ’ha combinat 
amb esdeveniments consol idats  com el  Mercat  Medieval ,  e l  Fest ival  Terra 
Ibèrica o  el  High Rockabi l ly ,  i  amb novetats  com la  Festa Penedès,  un gran 
esdeveniment cultural  en què part ic ipen grups culturals  de tota la  co-
marca amb l ’object iu de reivindicar  el  Penedès com un terr itor i  amb una 
història  i  una cultura comunes.

Ara comença la  tardor ,  però això no vol  dir  que l ’act iv itat  s ’aturi  a l  nostre 
municipi .  E l  nostre  eslògan “Calafel l  tot  l ’any” resumeix l ’object iu que 
ens hem marcat  de dotar  el  nostre  municipi  d ’una oferta que ens permeti 
atraure vis itants  durant  tot  l ’any i  dinamitzar  el  comerç i  la  restauració. 
La  desestacional ització ha de ser  el  nostre  gran repte.  Tenim un c l ima que 
ens ho permet,  però amb això no n’hi  ha prou i ,  per  això,  administració  i 
inic iat iva pr ivada hem d’anar  de la  mà per  aconseguir-ho.

Aquest  est iu que deixem enrere hem continuat  trebal lant  en la  mil lora 
dels  nostres  carrers  i  p laces.  Ho podreu comprovar  en la  secció  dels  Tre-
bal ls  del  dia  a  dia .  I  també hem continuat  trebal lant  en un dels  pr incipals 
projectes  d’aquest  mandat,  que és  el  nou Mercat  Municipal .  Ho hem con-
t inuat  fent  des del  consens amb els  paradistes  i  ja  hem acordat  la  data per 
a  l ’obertura del  nou recinte:  e l  pròxim 29 de novembre.  A més,  ben aviat 
obrirem un procés part ic ipatiu perquè la  c iutadania de Calafel l  pugui  de-
cidir  què s ’ha de fer  amb l ’antic  edif ic i  del  Mercat  Municipal .  La  part ic ipa-
ció  en els  processos impulsats  des d’un govern municipal  és  molt  recoma-
nable en una democràcia  madura.  Ho hem fet  amb el  P la  de mobil itat  de 
Segur de Calafel l  i  ara  ho farem amb l ’antic  edif ic i  del  Mercat  Municipal . 
Esperem, doncs,  la  vostra part ic ipació.

En aquest  nou curs  pol ít ic  tenim molts  reptes,  a lguns dels  quals  -que afec-
ten molts  calafel lencs  i  calafel lenques-  no depenen només de nosaltres . 
És  el  cas  del  pas subterrani  de la  v ia  del  tren a  Segur  de Calafel l ,  l ’edif ic i 
de l ’ Inst itut  La  Talaia ,  e l  passeig marít im,  el  CAP de Segur o  la  gratuïtat 
dels  peatges de les  autopistes .  Alguns part its  han fet  molta demagògia 
pol ít ica  amb aquests  temes,  exaltant  els  ànims de la  c iutadania.  E l  govern 
que encapçalo prefereix  continuar  trebal lant  de manera discreta però 
contínua i  esperem poder  obtenir  resultats  ben aviat ,  tot  i  les  dif icultats 
del  moment.

Vul l  aprofitar  aquestes  l ínies  per  desit jar-vos una bona Festa Major  i  una 
bona entrada del  nou curs .

Joan Olivella

La Festa Major  de Sant  Miquel  y  la  F ira  de Segur 
cerrarán la  temporada de verano en Calafel l .  Ha 
s ido un verano muy intenso,  l leno de act ivida-
des para todos los  públ icos.  En esta edic ión de 
la  revista Calafel lencs  se  puede comprobar  la 
amplia  oferta cultural  y  de ocio  que hemos ofre-
cido durante estos  meses y  que ha s ido muy bien 
valorada por  el  públ ico,  s i  tenemos en cuenta el 
nivel  de asistencia  a  todos los  actos.  La  músi-
ca en marcos incomparables  como la  iglesia  de 
l ’Assumpció de Segur de Calafel l ,  e l  castel l  de la 
Santa Creu,  la  Casa Barral  o  el  paseo marít imo 
Sant Joan de Déu se ha combinado con eventos 
consol idados como el  Mercado Medieval ,  e l  Fes-
t ival  Terra Ibèrica o  el  High Rockabi l ly ,  y  con no-
vedades como la  Festa Penedès,  un gran evento 
cultural  en el  que part ic ipan grupos culturales 
de toda la  comarca con el  objet ivo de reivindicar 
el  Penedès como un terr itor io  con una historia  y 
una cultura comunes.

Ahora empieza el  otoño,  pero eso no quiere de-
cir  que la  act ividad se detenga en nuestro mu-
nicipio.  Nuestro eslogan “Calafel l  todo el  año” 
resume el  objetivo que nos hemos marcado de 
dotar  a  nuestro municipio de una oferta que 
nos permita atraer  v is itantes durante todo el 
año y  dinamizar  el  comercio y  la  restauración. 
La  desestacional ización debe ser  nuestro gran 
reto.  Tenemos un c l ima que nos lo  permite,  pero 
con el lo  no basta y ,  por  el lo ,  administración e 
inic iat iva pr ivada debemos ir  de la  mano para 
lograrlo.

Este verano que dejamos atrás  hemos segui-
do trabajando en la  mejora de nuestras  cal les 
y  plazas.  Lo podrán comprobar  en la  sección de 
Trebal ls  del  dia  a  dia .  Y  también hemos segui-
do trabajando en uno de los  pr incipales  proyec-
tos  de este mandato,  que es  el  nuevo Mercado 
Municipal .  Lo  hemos seguido haciendo desde el 
consenso con los  comerciantes y  ya hemos acor-
dado la  fecha para la  apertura del  nuevo recin-
to:  e l  próximo 29 de noviembre.  Además,  pronto 
abriremos un proceso part ic ipativo para que la 
c iudadanía de Calafel l  pueda decidir  qué hacer 
con el  antiguo edif ic io  del  Mercado Municipal .  La 
part ic ipación en los  procesos impulsados   desde 
un gobierno municipal  es  muy recomendable en 
una democracia  madura.  Lo hemos hecho con el 
P lan de movi l idad de Segur de Calafel l  y  ahora 
lo  haremos con el  antiguo edif ic io  del  Mercado 
Municipal .  Esperamos,  pues,  su part ic ipación.

Para este nuevo curso pol ít ico tenemos muchos 
retos,  a lgunos de los  cuales  -que afectan a  mu-
chos calafel lenses-  no dependen sólo de noso-
tros.  Es  el  caso del  paso subterráneo de la  v ía  del 
tren en Segur de Calafel l ,  e l  edif ic io  del  Inst itu-
to L ’Atalaia ,  e l  paseo marít imo,  el  CAP de Segur 
o  la  gratuidad de los  peajes  de las  autopistas. 
Algunos part idos han hecho mucha demagogia 
pol ít ica  con estos temas,  exaltando los  ánimos 
de la  c iudadanía.  E l  gobierno que presido pre-
f iere  continuar  trabajando de manera discreta 
pero continua y  esperamos poder  obtener  re-
sultados pronto,  a  pesar  de las  dif icultades del 
momento.

Quiero aprovechar  estas  l íneas para desearos 
una buena Fiesta Mayor  y  una buena entrada del 
nuevo curso.
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El nuevo Mercado Municipal de Calafell abrirá sus puertas al público el próximo 29 de noviembre, una fecha acordada por paradistas, Mercadona y el Ayuntamiento 
de Calafell. “Con la inauguración del mercado a finales de noviembre cumplimos con el plazo que nos habíamos fijado, que el mercado abriera sus puertas antes 
de Navidad”, afirma el alcalde de Calafell, Joan Olivella. De hecho, la fecha de la inauguración permite a los comerciantes hacer la campaña de Navidad en el nuevo 
emplazamiento y también aprovechar el puente del mes de diciembre. “Creemos que el hecho de poder hacer estas dos campañas en el nuevo edificio del Mercado 
Municipal puede favorecer a los paradistas de cara a incrementar sus ventas”, añade el alcalde. En este sentido, los paradistas y Mercadona también se mostraron 
favorables a que la fecha de inauguración del mercado se situara antes del mes de diciembre. Esto, además, permitirá a los paradistas tener el tiempo suficiente para 
condicionar sus paradas, puesto que, tal y como explicó el teniente de alcalde de Obras Públicas, Mantenimiento y Medio Ambiente, Rafel Solé, “las obras del nuevo 
mercado siguen el calendario previsto y, por lo tanto, estarán acabadas entre septiembre y octubre”.  El nuevo Mercado Municipal de Calafell será un edificio de una 
planta, con un total de 17 paradas -12 de las cuales serán interiores y 5 exteriores- y un supermercado Mercadona.



5CALAFELLENCS #9                  SETEMBRE 2013

El nou Mercat Municipal de Calafell 
obrirà les portes al públic el pròxim 
29 de novembre, una data acordada 

per paradistes, Mercadona i l’Ajuntament 
de Calafell. “Amb la inauguració del mer-
cat a final de novembre complim el ter-
mini que ens havíem fixat i l’objectiu 
que el mercat obrís les portes abans de 
Nadal”, afirma l’alcalde de Calafell, Joan 
Olivella. De fet, la data de la inauguració 
permet que els comerciants puguin fer la 
campanya de Nadal en el nou emplaça-
ment i també aprofitar el pont del mes 
de desembre. “Creiem que el fet de po-
der fer aquestes dues campanyes al nou 
edifici del Mercat Municipal pot afavorir 

els paradistes a l’hora d’incrementar les 
seves vendes”, afegeix l’alcalde.
En aquest sentit, els paradistes i Merca-
dona també es van mostrar favorables al 
fet que la data d’inauguració del mercat 
se situés abans del mes de desembre. 
Això, a més, permetrà que els paradistes 
tinguin temps suficient per condicionar 
les seves parades, ja que, tal com va expli-
car el tinent d’alcalde d’Obres Públiques, 
Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé, 
“les obres del nou mercat segueixen el 
calendari previst i, per tant, estaran aca-
bades entre setembre i octubre”.
Per tal de facilitar les compres a tots els 
clients que es desplacin en vehicle privat, 

el nou edifici del Mercat de Calafell dis-
posarà d’un pàrquing subterrani amb 89 
places d’estacionament. A més, l’alcalde 
de Calafell també va anunciar que 
s’arranjarà el pàrquing del solar annex al 
Mercat Municipal.
El nou Mercat Municipal de Calafell serà 
un edifici d’una planta, amb un total de 17 
parades -12 de les quals seran interiors i 5 
exteriors- i un supermercat Mercadona. 
Rafel Solé va destacar durant la reunió 
que “la nostra voluntat és que aquest si-
gui un mercat innovador, dinàmic i que 
funcioni”.
De la mateixa manera, Paula Llop, Rela-
cions Externes de Mercadona a Tarragona 

i Lleida, afirma que “estem molt contents 
de formar part del Mercat Municipal de 
Calafell i estem segurs que la posada en 
marxa d’aquest espai serà molt benefi-
ciosa per a tots”. Aquest nou projecte se 
suma als 13 mercats catalans on Merca-
dona ja és present i és un exemple més 
de l’aposta conjunta per la recuperació 
dels mercats municipals, amb l’objectiu 
de potenciar el comerç urbà dels barris 
i contribuir a la seva dinamització i mo-
dernització. 
Finalment, també cal dir que els para-
distes del nou Mercat Municipal també 
s’han mostrat il.lusionats de poder gau-
dir, per fi, d’un nou model de mercat mu-
nicipal. I és que aquesta infraestructura 
era una vella reivindicació, no només dels 
paradistes, sinó de tota la ciutadania del 
municipi.

Procés de participació per l’edifici vell
Quan el Mercat Municipal es traslladi 
d’aquí a dos mesos al nou emplaçament, 
la nau que fins ara l’ha albergat quedarà 
buida. L’Ajuntament de Calafell posarà 
en marxa ben aviat un procés de partici-
pació mitjançant el qual els veïns i veïnes 
del municipi podran proposar i votar quin 
ha de ser el futur d’aquest edifici.

El 29 de novembre s’inaugura el 
nou Mercat Municipal de Calafell
Els comerciants podran fer la campanya de Nadal al nou emplaçament, 
que també disposarà d’un supermercat Mercadona

89 Són les 
places que tindrà 
el pàrquing 
subterrani del 
nou Mercat 
Municipal

Ara s’activarà 
un procés de 
participació 
ciutadana per 
decidir el futur de 
l’antic edifici
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La Policia de Calafell exerceix més control per 
combatre el consum d’alcohol a la via pública
La Policia Local de Calafell ha iniciat 
aquest mes d’agost, juntament amb 
Mossos d’Esquadra, una campanya es-
pecial per combatre el consum d’alcohol 
a la via pública, especialment a la zona 
de la platja, que és la zona on es concen-
tra l’oci nocturn del municipi.
La posada en marxa d’aquesta campan-
ya respon a la voluntat de l’Ajuntament 
de Calafell i de la Policia Local de fer 
front a la pràctica de l’anomenat “bo-
tellón”, que, tot i que està prohibida al 
municipi, ha augmentat sensiblement 
en els darrers mesos. Cal tenir en comp-
te que, en un municipi turístic com Ca-
lafell, a l’estiu la població gairebé es tri-

plica i passa d’uns 25.000 habitants fins 
a puntes de 100.000, cosa que afavoreix 
l’increment d’una pràctica com aquesta, 
força estesa entre la gent jove.
Per això la Policia Local de Calafell, jun-
tament amb Mossos d’Esquadra, han 
exercit durant l’estiu un control més 
exhaustiu, especialment als carrers de 
la zona de la platja de Calafell, per tal 
d’intentar eradicar aquesta conducta.
Cal tenir en compte que l’Ordenança 
Municipal de Convivència Ciutadana de 
l’Ajuntament de Calafell ja prohibeix ex-
pressament el consum de begudes alco-
hòliques a la via pública i l’incompliment 
d’aquesta normativa està considerat 

com a falta lleu, i per tant, podrà ser 
sancionada amb una multa de fins a 750 

euros. 
Així mateix, amb la posada en marxa 
d’aquest dispositiu policial especial, 
l’Ajuntament de Calafell també vol do-
nar resposta a la demanda dels esta-
bliments d’oci nocturn de Calafell, els 
quals es veuen perjudicats econòmica-
ment a causa d’aquesta pràctica. De fet, 
en una reunió mantinguda  per tractar 
sobre aquesta problemàtica, l’associació 
Oci Nocturn de Calafell ja va expressar 
a l’Ajuntament la seva preocupació per 
aquest tema, motiu pel qual ambdues 
parts van acordar la necessitat d’exercir 
més control policial per tal d’intentar 
reduir la pràctica del “botellón”.

L’Ajuntament ha dut a terme, per 
quart any consecutiu, la campan-
ya Nits amb cap, amb l’objectiu 

de fomentar conductes cíviques entre els 
joves als espais d’oci nocturn. La regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament ha distribuït 
en pubs, discoteques i hotels del munici-
pi cartells publicitaris i altres elements 
de difusió de la campanya. A més, durant 
alguns dies de juliol i agost l’Ajuntament, 
juntament amb Creu Roja, ha fet difusió 
d’aquesta campanya als principals ca-
rrers d’oci nocturn del municipi, on s’ha 
instal·lat un envelat amb material infor-
matiu sobre la necessitat de gaudir d’una 
Festa amb seny, i a través de la proposta 
lúdica Festatenció, amb què, mitjançant 
diversos jocs, s’intenta atreure l’atenció 

dels joves per sensibilitzar-los sobre les 
conseqüències que poden tenir les con-

ductes de risc i promocionant els hàbits 
saludables.  

Advertir dels riscos
Els principals objectius de la campanya 
Nits amb cap són: sensibilitzar el jovent 
sobre els riscos derivats dels consums i 
les conductes de risc en les sortides noc-
turnes: abús de substàncies tòxiques, 
conducció sota els efectes de l’alcohol 
o el cansament, sexualitat de risc; pro-
moure conductes cíviques als espais d’oci 
nocturn per tal de disminuir el soroll am-
biental, les actituds incíviques vers el 
mobiliari urbà, les deposicions al carrer... 
Enguany la campanya Nits amb cap ha 
renovat la seva imatge i ha passat de 
tenir un únic cartell informatiu a tenir-

ne quatre, amb quatre lemes diferents 
que promocionen les quatre principals 
conductes que es volen fomentar: “Al 
carrer, respecteu el descans dels veïns”; 
“Si heu begut, no conduïu”; “Modereu el 
consum, anar passat de voltes no és di-
vertit” i “Preneu precaucions, serà igual 
de romàntic”.
 “L’objectiu d’aquest nou disseny és arri-
bar d’una manera més directa als joves, 
incidint en aquelles conductes que més 
es volen potenciar”, explica el regidor de 
Joventut, Joaquim Vidal.

Nova campanya Nits amb cap
Foment dels hàbits saludables entre els joves als espais d’oci nocturn

El Ayuntamiento de Calafell ha lle-
vado a cabo, por cuarto año conse-
cutivo, la campaña Nits amb cap, 
con el objetivo de fomentar con-
ductas cívicas entre los jóvenes en 
los espacios de ocio nocturno. La 
concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento ha distribuido en pubs, 
discotecas y hoteles del municipio 
carteles publicitarios y otros ele-
mentos de difusión de la campaña. 
Además, durante algunos días de 
julio y agosto el Ayuntamiento, jun-
to con Cruz Roja, ha hecho difusión 
de esta campaña en las principales 
calles de ocio nocturno del munici-
pio, donde se ha instalado una car-
pa con material informativo sobre 
la necesidad de disfrutar de una 
“Festa amb seny”, y a través de la 
propuesta lúdica “Festatenció”, me-
diante la cual, y a través de distintos 
juegos, se intenta atraer la atención 
de los jóvenes sensibilizándolos so-
bre las consecuencias que pueden 
tener las conductas de riesgo y pro-
mocionando los hábitos saludables. 
Este año la campaña Nits amb cap 
ha renovado su imagen, pasando 
de tener un único cartel a diseñar 
cuatro carteles con cuatro lemas 
diferentes, que promocionan las 
cuatro principales conductas que se 
quieren fomentar.És el quart any 

consecutiu 
que es realitza 
la campanya, 
però  el 2013 s’ha 
renovat la imatge

Els infractors de la 
normativa poden 
rebre una sanció 
de fins a 750 euros



7CALAFELLENCS #9                  SETEMBRE 2013

El Parc de la Sínia de Calafell va aco-
llir la presentació de la campanya Su-
mes? Ens costarà menys que renovarà 
el parc de contenidors de residus als 
municipis del Baix Penedès adherits 
a l’Empresa Comarcal de Serveis Me-
diambientals (Ecobp) amb una inver-
sió de 2,7 milions d’euros i l’objectiu 
de doblar la recollida selectiva en dos 
anys de la comarca. Actualment el 
Baix Penedès és de les comarques de 
Catalunya que menys recicla i el pre-
sident del Consell Comarcal i alcalde 
de Calafell, Joan Olivella, afirma que 
“tenim un repte amb aquest objectiu 
de doblar la recollida selectiva a la co-
marca i per això hem volgut apropar 
molt les bateries de contenidors a la 
ciutadania i impulsar una campanya 
de sensibilització molt potent”.

Un total de 3.425 alumnes van co-
mençar el 12 de setembre el curs 
escolar 2013-2014 a Calafell. El 

primer dia de curs a les llars d’infants, 
escoles de primària i instituts del mu-
nicipi es va desenvolupar amb tota 
normalitat. Del total d’alumnes matri-
culats aquest curs als centres educatius 
de Calafell, 3.282 corresponen a centres 
de primària i secundària, i 143 a llars 
d’infants. En aquest curs escolar, i com 
ja es va fer en l’anterior, l’Ajuntament, 
conscient que la crisi encara afecta bona 
part de les famílies del municipi, no ha 
apujat les taxes de les escoles bressol 
i, per tant, els preus d’aquest any no-
més es veuran incrementats per l’IPC. A 

més, l’Ajuntament també preveu alguns 
descomptes per als alumnes de les llars 
d’infants: 33% de descompte per ser 
membre de família nombrosa i 10% de 
descompte si s’inscriuen dos germans. 
D’altra banda, per als alumnes de pri-
mer i segon de Primària, l’Ajuntament 
de Calafell preveu unes subvencions del 
30% del cost dels llibres de text. 

Reutilització de llibres
A més, les escoles de Calafell duen a ter-
me el projecte de reutilització dels llibres 
de text. Aquest projecte, que s’aplica als 
alumnes de tercer a sisè de Primària i 
també de primer a quart d’ESO, permet 
que els pares que són socis de l’AMPA i 

que estan empadronats a Calafell només 
hagin de pagar una quota de 25 euros 
pels llibres de text de cada fill, amb la 
condició que els retornin en bones con-
dicions a final de curs. El projecte també 
inclou un acord amb les editorials, que 
durant quatre anys es comprometen a 
no canviar la versió dels llibres, de ma-
nera que aquests poden ser reutilitzats 
per diferents alumnes durant quatre 
cursos seguits.
Com a novetat, cal destacar que enguany 
l’escola Vilamar, acollirà tot el cicle com-
plet de Primària. Així mateix, també cal 
destacar les obres de remodelació fetes 
a la teulada de l’escola de la Santa Creu 
de Calafell i l’escola El Castell.

Més de 3.400 alumnes comencen el curs 
L’Ajuntament de Calafell manté congelades les taxes de les escoles 
bressol i augmenta la subvenció pel cost dels llibres de text

Un total de 3.425 alumnos empe-
zaron el 12 de septiembre el curso 
escolar 2013-2014 en Calafell. El 
primer día de curso en las guarde-
rías, escuelas de primaria e insti-
tutos del municipio se desarrolló 
con total normalidad. Del total de 
alumnos matriculados este curso 
en los centros educativos de Cala-
fell, 3.282 corresponden a centros 
de primaria y secundaria y 143 a 
guarderías. En este curso escolar, 
y como ya se hizo en el anterior, 
el Ayuntamiento de Calafell no ha 
subido las tasas de las guarderías 
y, por lo tanto, los precios de este 
año sólo se verán incrementados 
por el IPC. “Somos conscientes 
que la crisis todavía afecta a bue-
na parte de las familias del muni-
cipio, y por esto hemos decidido 
volver a congelar las tasas”, afirma 
el alcalde de Calafell, Joan Olivella. 
Además, el Ayuntamiento de Ca-
lafell también prevé algunos des-
cuentos para los alumnos de las 
guarderías: 33% de descuento por 
ser miembro de familia numerosa 
y 10% de descuento si se inscriben 
dos hermanos. Por otro lado, para 
los alumnos de primero y segundo 
de Primaria, el Ayuntamiento de 
Calafell prevé unas subvenciones 
del 30% del coste de los libros de 
texto. Este año el consistorio ha 
aumentado la partida destinada a 
este concepto.

Calafell acull la presentació de la campanya ‘Sumes? Ens costarà menys’
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L’Ajuntament de Calafell ha creat 
un nou servei per comunicar 
les incidències detectades en 

l’equipament urbà i serveis que pres-
ta l’Ajuntament. D’aquesta manera, el 
ciutadà podrà posar en coneixement 
de l’Ajuntament qualsevol deficiència 
que detecti mitjançant l’ús del seu te-
lèfon mòbil o tauleta. Per utilitzar el 
servei a través d’smartphone n’hi ha 
prou a descarregar l’aplicació Línia Ver-
da.  Selecciona l’aplicació Línia Verda i 
la descàrrega es du a terme de manera 
gratuïta. Una vegada oberta l’aplicació 
al telèfon, decideix si plantejar una 
consulta o comunicar una incidència. 
El procediment és molt ràpid i senzill. 
El regidor de Medi Ambient, José An-
tonio Jiménez, afirma que “és un canal 
de comunicació que permetrà millorar 
els serveis de neteja viària, recollida 
d’escombraries, retirada de mobles i 
poda, clavegueram,  enllumenat pú-
blic, parcs i jardins, servei d’aigua, con-
trol de plagues i estat de les platges. 
Aquest sistema automatitzat permetrà 
agilitzar i augmentar la capacitat de re-
acció per tal de resoldre deficiències en 
el servei”. 
Per comunicar una incidència, n’hi ha 
prou a seleccionar la categoria. Per 
geolocalització, l’aplicació s’encarrega 
de detectar de manera automàtica les 
coordenades exactes en les quals se 
situa aquesta incidència. Encara així, 
l’usuari també pot fer-ho manualment 
si decideix enviar l’avís en un altre mo-

ment des d’un altre lloc. Es pot adjun-
tar una foto de la incidència amb una 
breu descripció. Una vegada enviada, 
el responsable del departament de 
Medi Ambient rep una notificació i 
s’inicien els tràmits per donar solució 

a la incidència. El ciutadà coneix en tot 
moment l’estat en què es troba la in-
cidència comunicada gràcies a les no-
tificacions que rep en el seu dispositiu 
mòbil. Una vegada resolta, el ciutadà 
rep una notificació en el seu mòbil.

Nou sistema de comunicació 
d’incidències a l’equipament urbà
Aquest nou servei a través del mòbil se suma al ja existent de consultes 
en línia sobre medi ambient, engegat a mitjan any passat

El Ayuntamiento de Calafell ha 
creado un nuevo servicio para 
comunicar las incidencias de-
tectadas en el equipamiento 
urbano y servicios que presta el 
Ayuntamiento. De esta forma, el 
ciudadano podrá poner en cono-
cimiento del Ayuntamiento cual-
quier deficiencia que detecte me-
diante el uso de su teléfono móvil 
o tableta. Para utilizar el servicio 
a través de smartphone, basta 
con descargar la aplicación Línea 
Verde. Selecciona la aplicación Lí-
nea Verde, y la descarga se lleva a 
cabo de forma gratuita. Una vez 
abierta la aplicación en el teléfo-
no, decide si plantear una consul-
ta o comunicar una incidencia. 
El procedimiento es muy rápido 
y sencillo. El regidor de Medio 
Ambiente, José Antonio Jiménez, 
afirma que “es un canal de comu-
nicación que permitirá mejorar 
los servicios de limpieza viaria, 
recogida de basura, retirada de 
muebles y poda, alcantarillado, 
alumbrado público, parques y jar-
dines, servicio de agua, control de 
plagas y estado de las playas. Este 
sistema automatizado permitirá 
agilizar y aumentar la capacidad 
de reacción para subsanar defi-
ciencias en el servicio”.  El usuario 
también puede hacerlo manual-
mente si decide enviar el aviso en 
otro momento desde otro lugar.

La flota de vehicles de l’empresa Urbaser, encarregada de la 
neteja al municipi de Calafell, ha rebut el distintiu de garantia 
de qualitat ambiental, un nou segell que atorga la Generalitat 
de Catalunya, i que fa referència a la gestió de les flotes de ve-
hicles. Urbaser disposa de 26 vehicles que cobreixen un ampli 
ventall dels serveis competents públics municipals. 
Aquest distintiu és una etiqueta ecològica que identifica 
aquells productes i serveis que reuneixen determinades pro-
pietats o característiques que els fan més respectuosos amb 
el medi ambient.
Els criteris ambientals que es tenen en compte a l’hora 
d’atorgar aquest segell fan referència a la gestió de la flota, la 
conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions 
de compromís ambiental. En aquest sentit, el fet que els ve-
hicles de l’empresa Urbaser hagin rebut el distintiu, garanteix 
que compleixen tots aquests requisits. Així mateix, el distin-
tiu de garantia de qualitat ambiental és per a un període de 
tres anys, a partir dels quals s’haurà de tornar a renovar.

Els vehicles de neteja de Calafell reben un distintiu de qualitat 
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La regidoria de Treball de 
l’Ajuntament de Calafell ofereix 
aquest curs 2013-2014 un total de 38 

cursos de formació. Aquests cursos estan 
destinats a donar resposta a les neces-
sitats de formació de les empreses del 
municipi, així com  a proporcionar eines 
a les persones aturades perquè trobin un 
lloc de treball i millorar les perspectives 
laborals d’aquelles que ja tenen una fei-
na. “Som conscients del greu problema 
que tenen els ciutadans de Calafell a 
l’hora de trobar una feina i per això un 
dels principals objectius de l’Ajuntament 
de Calafell és donar una formació ade-
quada que faciliti la recerca d’un lloc de 
treball”, explica l’alcalde de Calafell, Joan 
Olivella.
Des de “Calafell Formació”, la branca 
formativa de la regidoria de Treball, 
s’ofereixen cursos en diferents moda-
litats formatives, com són: la formació 
presencial, semipresencial i la modalitat 
on line. Els cursos van dirigits a qualsevol 
persona en edat laboral, sigui quina sigui 
la seva situació laboral actual, tot i que 
pel que fa als cursos de pagament, hi ha 
descomptes per a les persones en situa-
ció d’atur.

Adaptant-se a la demanda
Per això la programació de cursos es fa 
d’acord amb les necessitats formatives 
que demanen les empreses de la comar-
ca i les mancances que tenen les perso-
nes que estan en procés de recerca de 
feina per accedir a un lloc de treball. A 

través de Calafell Empresa i Calafell Ocu-
pació, la regidoria de Treball està en con-
tacte amb totes aquelles persones que 
busquen feina de manera activa, ja sigui 
persones en situació d’atur o persones 
que volen millorar el seu lloc de treball, 
i és a partir d’aquí on es detecten neces-
sitats.
En aquest sentit, cal destacar, com 
a novetat d’aquest any, els cursos 
d’aprenentatge de l’idioma rus. La progra-
mació d’aquest curs respon, d’una ban-
da, al fet que el coneixement d’idiomes 
és una de les mancances detectades des 

de Calafell Ocupació. A més, el coneixe-
ment específic de l’idioma rus és un dels 
requisits que aquest estiu han començat 
a demanar les empreses quan han buscat 
personal. Una altra de les novetats desta-
cades és el curs de Disseny i programació 
d’aplicacions web, un curs de 240 hores 
de formació on line però que cada quinze 
dies comptarà amb una sessió presencial, 
per tal de reforçar els continguts i aclarir 
tots els dubtes que sorgeixen durant el 
procés d’aprenentatge on line.
 
Una àmplia Guia d’activitats 2013-2014
Aquests 38 cursos de formació formen 
part de la Guia d’activitats 2013-2014, 
de l’Ajuntament de Calafell, que inclou 
cursos i activitats organitzats des dels 
departaments de Cultura, Ensenyament, 
Treball, Joventut, Benestar Social i Es-
ports de l’Ajuntament de Calafell, a més 
de les que fan referència al Consorci de 
Normalització Lingüística i a les Biblio-
teques de Calafell. Es tracta d’un gran 
ventall de possibilitats, des de formació 
per adults, idiomes, passant per tertúlies 
filosòfiques, tallers, monogràfics, activi-
tats culturals, formació laboral o cursos 
de coaching. Entre les novetats d’aquest 
any trobareu propostes divertides com la 
dansa del ventre o la Zumba, tallers de 
scrapbooking, nutrició o d’intel.ligència 
emocional.
Us podeu descarregar la Guia d’activitats 
2013-2014 des de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Calafell: http://www.
calafell.cat/

Nous cursos per a formació laboral 
L’Ajuntament de Calafell els posa l’abast d’empreses i persones 
aturades o que vulguin millorar les perspectives laborals

La concejalía de Trabajo del Ayun-
tamiento de Calafell ofrece este 
curso 2013-2014 un total de 38 
cursos de formación. Estos cursos 
están destinados a dar respuesta 
a las necesidades de formación 
de las empresas del municipio, así 
como a proporcionar herramientas 
a las personas paradas a la hora de 
encontrar un puesto de trabajo, y 
mejorar las perspectivas laborales 
de aquellas que ya lo tienen. “So-
mos conscientes del grave proble-
ma que tienen los ciudadanos de 
Calafell a la hora de encontrar una 
ocupación y por ese motivo uno de 
los principales objetivos del Ayun-
tamiento de Calafell es dar una 
formación adecuada que facilite la 
búsqueda de un puesto de traba-
jo”, explica el alcalde de Calafell, 
Joan Olivella. 
Desde Calafell Formación, la rama 
formativa de la concejalía de Tra-
bajo, se ofrecen cursos en diferen-
tes modalidades formativas, como 
son: la formación presencial, semi-
presencial y la modalidad on line. 
Los cursos van dirigidos a cualquier 
persona en edad laboral, sea cual 
sea su situación laboral actual, a 
pesar de que con respecto a los cur-
sos de pago, hay descuentos para 
las personas en situación de paro.

L’Ajuntament de Calafell i el Departa-
ment de Benestar Social i Família de la 
Generalitat han signat la concreció per 
al 2013 del Contracte programa per a la 
coordinació i col.laboració (2012-2015) 
entre ambdues administracions, en ma-
tèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat. D’aquesta manera la Genera-
litat finança gairebé dues terceres parts 
del cost d’aquests serveis mentre que 
la part restant la finança l’Ajuntament. 
L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, 
acompanyat de la regidora de Benes-
tar i Família, Gent Gran i Igualtat de 
l’Ajuntament de Calafell, Maria Verge, 
i la directora dels Serveis Territorials de 
Benestar Social a Tarragona, Anna Ven-

drell, van signar la concreció d’aquest 
acord, que anualment fan tots els mu-
nicipis signants del programa marc que 
tenen més de 20.000 habitants.
La concreció de l’acord per aquest 
2013 garanteix la col.laboració de 
l’Ajuntament de Calafell i la Generali-
tat en els següents serveis i programes: 
ajuts d’urgències socials, professionals 
equips bàsics, Servei d’Atenció Domici-
liària (SAD), serveis d’intervenció socio-
educativa no residencials per a infants 
i adolescents, sistemes de resposta ur-
gent per a dones que es troben en situa-
ció de violència i per als seus fills i filles, 
acollida i integració a persones estran-
geres immigrades i Servei d’Atenció i 
Informació per a les Dones (SIAD).

Ajuntament i Generalitat 
col.laboren en serveis socials
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Més de 6.000 persones van assistir a la X Cantada d’Havaneres de la Costa Daurada. 

Més de 1.000 persones a la Sardinada Popular de Segur. 

Festival de Música del Baix Penedès.

Cicle musical Nits al Castell.

Estiu 2013 a Calafell

Cicle de cantautors.
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Segur de Calafell es prepara per la 
Festa Major i la Fira de Sant Miquel

La Fiesta Mayor de Sant Miquel de 
Segur pondrá punto y final al ciclo 
de fiestas mayores de Calafell 2013 
este último fin de semana de sep-
tiembre, del 27 al 30 de septiembre. 
Como novedad, este año la Feria de 
Sant Miquel contará o se integrará 
con los actos propios de la Fiesta Ma-
yor de Seguro de Calafell. Así entre 
otros podremos encontrar también 
el entoldado por el baile en la Plaça 
Pau Casals así como diferentes actos 
lúdicos y de animación propios de la 
misma Avinguda Catalunya, la plaza 
Mediterrani y la calle Pau Casals aco-
gerán el 28 y el 29 de septiembre la 
quinta edición de la Feria de Sant Mi-
quel. Se trata de una feria de tipolo-
gía multisectorial que se se celera en 
espacios al aire libre y carpas para la 
exposición y venta de cualquier sec-
tor comercial de Calafell y cercanías 
que quiera ser presente. Cuenta tam-
bién con diferentes actos deportivos, 
lúdicos y de animación. El horario de 
la feria será: sábado día 28 desde las 
11 de la mañana a las 15 horas de la 
tarde, y de las 18 horas de la tarde a 
las 23h de la noche; y domingo 29 de 
las 11 de la mañana a las 15 horas de 
la tarde y de las 18 horas de la tarde a 
las 21 horas de la noche. La inaugura-
ción oficial de la feria tendrá lugar a 
la Plaça Mediterrani el sábado día 28 
de septiembre a las 13:00 horas i se 
clausurará el 29 a las 21:00 horas.

La Festa Major de Sant Miquel de 
Segur posarà el punt i final al cicle 
de festes majors de Calafell 2013 

aquest darrer cap de setmana de set-
embre, concretament del 27 al 30. Com 
a novetat, aquest any la Fira de Sant 
Miquel comptarà o s’integrarà amb els 
actes propis de la Festa Major de Segur 
de Calafell. Així, entre d’altres, es po-
drà trobar també l’envelat pel ball a la 
plaça Pau Casals així com diferents ac-
tes lúdics i d’animació propis de la fes-
ta. L’avinguda de Catalunya, la plaça 
del Mediterrani i el carrer de Pau Casals 

acolliran el 28 i el 29 de setembre la cin-
quena edició de la Fira de Sant Miquel. 
Es tracta d’una fira de tipologia multi-
sectorial que se celebra en espais a l’aire 
lliure i estands per a l’exposició i venda 
de qualsevol sector comercial  de Cala-
fell i rodalies que hi vulgui ser present. 
També inclou diferents actes esportius, 
lúdics i d’animació.
L’horari de la fira serà: dissabte dia 28 
des de les onze del matí a les tres de la 
tarda, i de les sis de la tarda a les onze 
de la nit; i diumenge 29, de les onze del 
matí a les tres de la tarda i de les sis de la 

tarda a les nou del vespre. La inaugura-
ció oficial de la fira tindrà lloc a la plaça 
del Mediterrani el dissabte dia 28 de se-
tembre a la una del migdia.
La fira quedarà clausurada a les nou del 
vespre del diumenge dia 29 de setem-
bre. La fira compta amb la col·laboració 
de les diferents associacions de comer-
ciants de Calafell: Fòrum Calafell i Segur 
Centre. Aquest any, el de la quarta edi-
ció, i si el temps acompanya, es preveu 
un rècord de participació i de visitants.
Podeu consultar el programa d’actes de 
la Festa Major a la pàgina 22.

Calafell acull la celebració comarcal de l’Onze de Setembre 
Calafell ha acollit enguany la celebra-
ció comarcal de l’Onze de Setembre al 
Baix Penedès, un acte institucional al 
castell de la Santa Creu, que va comp-
tar amb el diputat al congrés Jordi 
Jané, que va ser l’encarregat de fer la 
glossa de la Diada Nacional de Cata-
lunya.
L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcalde de Calafell i president del 
Consell Comarcal, Joan Olivella, el 
delegat del Govern de la Generalitat, 
Joaquim Nin; l’alcalde del Vendrell, 
Martí Carnicer; la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Calafell, Sandra 
Suàrez, a més d’altres regidors i auto-
ritats de la comarca. 
Els actes de celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya a Calafell van 
començar al matí amb la tradicional 
ofrena floral al Monument als Presi-

dents, que va ser construït fa deu anys 
i en el qual, aquest estiu, s’han fet uns 
treballs de rehabilitació. Una delega-
ció de l’Ajuntament de Calafell, en-
capçalada per l’alcalde, Joan Olivella, 
va obrir el torn d’institucions, partits 
polítics i entitats del municipi que van 
desfilar davant d’aquest emblemàtic 
monument per fer les seves ofrenes. 
Cal destacar, a més, que enguany 
l’acte de l’ofrena floral s’ha pogut fer 
davant un monument totalment aca-
bat.
En el seu parlament, l’alcalde de Cala-
fell, Joan Olivella, va dir que “la nostra 
afirmació com a nació no va contra 
ningú, sinó que simplement és el nos-
tre dret”, i va apel·lar al fet que “no 
forcem ningú, però tampoc volem que 
ningú ens forci a deixar de ser allò que 
volem ser”.
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Més de 25 equips van participar 
el dissabte 27 de juliol a la 5a edi-
ció del Torneig Vòlei Platja 4x4 a 
les platges de Calafell, establint 
un record de participació en cam-
pionats de vòlei platja dels últims 
anys a Calafell. L’equip guanyador 
d’aquest torneig va ser LPD men-
tre que en segona posició es va 
classificar l’equip La noia del souil. 
Com a novetat d’aquesta edició cal 
destacar la col.laboració de la mar-
ca d’aigua Font Vella Levite que 
durant el torneig va repartir aigua 
entre els participants vinguts de 
diverses poblacions del Penedès i 
el Garraf. 

El dissabte 6 de juliol es va celebrar el 1r Festival d’estiu de la secció de patinatge artístic del Club 
Patí Calafell al Pavelló Joan Ortoll. Al llarg del festival es van exhibir les categories base de la sec-
ció de patinatge que van fer diverses coreografies tant a títol individual com de grup. Una de les 
coreografies que van fer va ser la de la cançó Only teardrops, guanyadora del Festival d’Eurovisió 
d’aquest any. El festival d’estiu va permetre exhibir la tasca de les categories base del patinatge 
que encara no competeixen en categories oficials i que, per tant, no es poden mostrar al públic. 
Quaranta patinadores formaven part de l’exhibició.

El Club Sant Miquel de Segur de Calafell 
va organitzar el cap de setmana del 17 i 18 
d’agost un Campionat de futbol sala, que 
es va disputar en diferents categories, amb 
jugadors a partir de 6 anys. Dissabte van jugar 
6 equips, formats per jugadors i jugadores 
d’entre 6 a 12 anys. I diumenge va ser el torn 
de les categories juvenils i sèniors, on 5 equips 
també van disputar-se la victòria. La classifi-
cació final va ser la següent: Dissabte: 1/ Mas 
Mel. 2/ Merengones. 3/ Players. Diumenge: 1/ 
Platense. 2/ Sant Miquel. 3/ Blau Mar

Rècord de participació 
en la 5a edició del 
Torneig Vòlei Platja 
4x4 Calafell

Festival d’estiu de patinatge artístic 

Campionat de   
futbol sala al 
Club Sant Miquel
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El primer cap de setmana d’agost es va celebrar, al camp de futbol del Segur 
de Calafell, el IV Memorial Jaume Vilamajó, veí de Segur que va ser regidor 
de l’Ajuntament i que va estar molt vinculat a l’esport local. Al memorial van 
assistir-hi la filla de Jaume Vilamajó; un dels seus néts, que és jugador de 
la UE Segur; l’alcalde de Calafell, Joan Olivella; la regidora d’Esports, Maite 
González; el president de la UE Segur, Antonio Navas, i també altres regidors 
del consistori i aficionats al futbol. El partit jugat entre la UE Segur i el Mercat 
Nou va acabar amb el resultat d’1-3.

Un total de quaranta equips van participar el dissabte 3 d’agost en la 15a edició del Campionat de bàsquet 3x3 Costa Daurada Calafell. El campionat 
va tenir lloc a les pistes situades al passeig de la Unió i va estar organitzat per Club de Bàsquet Calafell amb la col.laboració de la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament de Calafell. El guanyador del campionat en categoria sènior masculí va ser l’equip Pixera Power de Barcelona mentre que el segon 
classificat d’aquesta categoria va ser l’equip Come va?, del Club Bàsquet Calafell. Així mateix, en categoria Júnior Femení, les guanyadores van ser Los 
Angeles de Carla, del Club Bàsquet Calafell. Pel que fa als cadets, els guanyadors en categoria masculina van ser Speed Max de Barcelona i, en categoria 
femenina, La Patatitas de Cunit. En les categories infantils, l’equip masculí que va guanyar van ser Los Brother i, en l’equip femení, Las chicas del coro.

IV Memorial Jaume Vilamajó al camp de 
futbol del Segur de Calafell

40 equips al Campionat de bàsquet 3x3 Costa Daurada Calafell
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II Mostra Internacional de 
Cervesa al Port Segur
 29/7/2013

Va tenir lloc el 26, 27 i 28 de juliol 
i va rebre una gran afluència de 
visitants en la seva segona edició, 
que consolida aquesta fira anual 
organitzada per l’Ajuntament de 
Calafell i en garanteix la seva conti-
nuïtat. A la mostra hi havia fins a 30 
varietats de cervesa diferents.

Uns 60 participants en el 
2n torneig d’escacs del Club 
Sant Miquel
15/8/2013

Una seixantena de persones, vin-
gudes d’arreu de Catalunya, van 
participar en la 2a edició del Tor-
neig d’Escacs, organitzat pel Club 
Sant Miquel de Segur de Calafell. El 
guanyador va ser Albert Esquerro, 
de Barcelona.

El Bus Alícia acaba a Calafell 
el seu periple per Catalunya
9/7/2013

Durant divuit mesos el Bus Alícia 
ha recorregut Catalunya fomentant 
els bons hàbits alimentaris amb 
l’exposició itinerant El camí cap a 
la bona alimentació . El seu periple 
ha finalitzat a Calafell aquest mes 
de juliol, concretament al Port de 
Segur de Calafell.

Primera a trobada 
internacional Roller Derby a 
Calafell
4/08/2013

El 4 d’agost va tenir lloc la 1a tro-
bada internacional de Roller Derby, 
que va comptar amb participants 
de Barcelona, València, Anglaterra 
i Calafell. La trobada va tenir lloc 
al Pavelló Joan Ortoll de Calafell  i 
va estar organitzada per Gladiado-
ras Roller Derby, amb la col.labo-
ració de la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Calafell. El Roller 
Derbi és un esport emergent de 
contacte inventat pels nord-ameri-
cans, una forma d’esport basat en 
el patinatge sobre rodes format al 
voltant d’una pista oval.

Calafell rep la bandera de 
Tarragona 2017
12/07/2013

L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, 
va rebre de mans de l’alcalde de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, 
la bandera dels XVIII Jocs Medi-
terranis Tarragona 2017.  Olivella 
va agrair a l’alcalde de Tarragona 
“l’oportunitat de participar en 
un projecte tan engrescador com 
aquest” i va anunciar la realització 
d’importants millores en les instal-
lacions esportives del municipi, 
com és la remodelació del camp de 
futbol de Calafell i algunes millores 
al pavelló Joan Ortoll, especial-
ment de la pista de joc i de la zona 
d’aparcament.

15è Festival de Sevillanes, 
Castanyoles i Flamenc de 
Paqui Trujillo
21/07/2013

El Teatre  Auditori Municipal Joan 
Colet es va omplir de gom a gom 
per gaudir del 15è Festival de fi 
de curs del Grup de Castanyoles 
i Flamenc de Cal Bolavà. Aquest 
grup, dirigit per la professora Paqui 
Trujillo, va demostrar una edició 
més el resultat de la bona feina feta 
durant el curs. Es va fer un especial 
reconeixement a la tasca desenvo-
lupada durant tants anys per Paqui 
Trujillo i Ramón Aurora. L’alcalde de 
Calafell i la regidora de Cultura els 
van lliurar, en finalitzar l’espectacle, 
una ceràmica i un ram de flors.

L’Ajuntament, 
amb els nens i nenes          
sahrauís del Baix Penedès
2/08/2013

El 2 d’agost va tenir lloc la tradi-
cional trobada que l’Ajuntament 
de Calafell ofereix als nens i nenes 
sahrauís que gaudeixen del projecte 
Vacances en pau a la comarca del 
Baix Penedès. Aquest estiu han es-
tat acollits nou infants a la comarca 
del Baix Penedès, un dels quals a 
Calafell. A la trobada hi va assistir 
l’alcalde de Calafell, Joan Olivella, la 
regidora de Benestar Social, Maria 
Verge, i altres regidors del consis-
tori acompanyats de membres de 
l’Associació Baix Penedès amb el 
Sàhara.

breus

Rècord d’assistència al 19è 
Mercat d’Estocs
8/9/2013

Es va celebrar el 7 i 8 de setem-
bre, organitzat per la regidoria de 
Comerç de l’Ajuntament de Calafell 
juntament amb les associacions de 
comerciants del municipi: Fòrum 
Calafell i Segur Centre. Va ser 
l’edició amb més participació des 
que se celebra, ja fa 18 anys.
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Més de 40 regatistes participen 
al V Open Vila de Calafell
Es van disputar regates de patins i catamarans, a més 
d’Optimist en categoria infantil

Un total de 42 regatistes van participar en la cinquena edició de l’Open 
Vila de Calafell, la regata de patins i catamarans que es va disputar l’1 
de setembre a la platja de Calafell. A més, també es va fer una regata 
infantil, en la categoria Optimist, on van participar set nens. Aquesta 
regata està organitzada per l’Escola de Vela de Calafell Mar Mític, Mar 
Lúdic, amb el suport de l’Ajuntament de Calafell, i ja s’ha convertit en 
tot un clàssic de l’estiu. 
L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, i la regidora d’Esports i Promoció Es-
portiva, Maite Gonzàlez, van presidir l’acte de lliurament de premis, que 
va tenir lloc diumenge a la nit, en el transcurs de la Festa Nit Blanca, 
que es va celebrar al Passeig Marítim de Calafell, a la qual van assistir 
unes dues-centes persones.

Calafell va acollir, del 13 al 15 de setembre, la primera 
edició de Festa Penedès, un gran esdeveniment cul-
tural en què van participar grups culturals de la tota 
la comarca. Durant tres dies, el passeig de la Unió, el 
parc de la Sínia i el parc del Vilarenc de Calafell es van 
convertir en els escenaris on van actuar els Grallers 
de l’Havana Xica, les Almas Rocieras de Calafell, el 
grup Filibusters de Vilafranca, la Cobla Sitgetana, 
l’Elenc Artístic Arbocenc o la colla Jove dels Xiquets 
de Vilafranca. A més, també hi va haver un especta-
cle pirotècnic i correfoc amb els Diables Guaite’ls de 
Calafell, els Diables Joves de Sant Pere de Ribes, el 
Borinot de Foc del Vendrell i el Ferafoc de Sant Quintí. 
Un dels objectius d’aquest esdeveniment és reivindi-
car el Penedès com un territori amb una història i una 
cultura comunes. Segons l’organització, el marc geo-
gràfic i una història comuna són les arrels d’aquesta 
consciència i del sentit d’adscripció, de pertinença, a 
aquesta terra per part dels penedesencs.

Calafell organitza la I Festa Penedès amb 
grups culturals de tota la comarca

Calafell celebra la segona Fira Jove 
amb una clara vocació comarcal
Batucada, conta contes, jocs, cinema i música han estat les diferents 
activitats que s’han organitzat 

El 18 d’agost va tenir lloc a Calafell la celebració de la II Fira Jove, que ha esdevingut 
d’àmbit comarcal i que ha inclòs estands juvenils i altres activitats com exhibició 
de grafits, cinema i actuacions musicals. L’objectiu d’aquesta fira, que organitza 
la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell, és donar l’oportunitat a joves 
emprenedors, artesans i creadors i també a les entitats joves, de donar a conèixer els 
seus projectes. A més, l’edició d’enguany de la Fira Jove de Calafell també es comple-
mentava amb  la Botifarrada Jove del Baix Penedès, organitzada amb la col.laboració 
del Consell Comarcal del Baix Penedès i la Generalitat de Catalunya. 
Des de les cinc de la tarda, joves de la comarca es van acostar a la plaça de l’Alcalde 
Romeu per gaudir de les diverses activitats que van tenir lloc durant tota la tarda: 
batucada amb el grup Sambatek, contacontes infantils i jocs per a tothom, passi del 
curtmetratge Dead Wendy i de la pel.lícula Más allá de la imaginación; i concerts a 
càrrec de Jazzul i Bunga, van amenitzar la fira jove.
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L’Ajuntament de Calafell ha acabat 
les obres dels pàrquings de l’antic 
Hotel Segur i el Blanquet amb 

l’objectiu de dotar els diferents nuclis 
del municipi de places d’estacionament 
de proximitat gratuïtes a les zones co-
mercials. El terreny on abans hi havia 
l’Hotel Segur alberga setanta places i 
també s’ha asfaltat la meitat del pàr-
quing del Blanquet, creat durant aquest 
mandat. Així doncs, amb la construcció 
d’aquest nou pàrquing, l’equip de go-
vern de l’Ajuntament de Calafell haurà 
creat aparcament gratuït en les dues 
principals zones comercials del munici-
pi: Calafell Platja i Segur Centre. A més, 
cal recordar que el Pla de mobilitat que 
s’està duent a terme a Segur de Calafell 
també preveu la creació d’aparcament 
gratuït en aquesta zona on fins ara hi 
havia problemes d’estacionament. 
L’any vinent es durà a terme la segona 
part de l’adequació del pàrquing del 
Blanquet. 

La Brigada Municipal de Calafell ha procedit aquestes darreres setmanes a 
arranjar i renovar diferents voreres, una de les tasques que s’ha prioritzat des 
del govern municipal. Entre les voreres en què ha treballat la brigada calafe-

Treballs del dia a dia
Noves places 
d’estacionament a  
prop de les zones 
comercials

Reparació de voreres en diferents punts del municipi
llenca estan les que hi ha al col.legi Mossèn Cinto, al carrer Terral de Dalt; les del ca-
rrer Jordi Gari; del carrer Retomb amb la ronda de Sant Miquel i del carrer Andalusia, 
entre altres. Al carrer Joan Nin els arbres havien malmès les voreres.
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De les tres palmeres que hi 
ha al municipi, la Canària, 
la Datilera i Washingtò-

nia, aquesta última és l’única 
que no és atacada per l’escarabat 
morrut. Aquestes palmeres ocu-
pen l’espai d’altres que s’havien 
mort i per aquest motiu han es-
tat replantades al passeig ma-
rítim. També se n’han plantat 
algunes als costats del Port Cala-
fell-Segur.

Aquest estiu 
l’Ajuntament de Ca-
lafell ha acabat el 

Monument als Presidents. 
S’ha folrat amb pedres la 
part inferior del monument. 
També s’ha instal.lat una 
placa nova perquè la que hi 
havia era provisional i esta-

na en males condicions. El 
passat 11 de setembre, i ja 
amb la nova imatge, el Mo-
nument dels Presidents, va 
acollir l’ofrena floral que va 
obrir els actes institucio-
nals de la Diada Nacional 
de Catalunya al municipi 
de  Calafell.

Treballs del dia a dia

Es replanten 
30 palmeres 
al passeig 
marítim 
entre l’Estany 
i Cunit

Si sabeu d’alguna vorera en mal estat, d’alguna paperera tren-
cada o un llum que no funciona, posem a la vostra disposició un 
formulari de contacte on podreu comunicar-nos el desperfecte i 
adjuntar-ne una imatge. Intentarem arreglar la incidència tan 
aviat com sigui possible, tot i que us fem saber tenim moltes mi-
llores per fer i que des que rebem la informació fins que duem 
a terme l’actuació pot passar més temps del que ens agradaria. 
El formulari el podeu trobar aquí:

aldia.calafell.cat

S’acaba els monument 
als Presidents

S’ha instal.lat una nova il.luminació a 
la plaça del Mil.lenari.

S’ha pintat el pont de la carrerada 
d’en Ralet, que fins ara oferia una 
imatge plena de pintades.

S’ha pintat el pont que uneix les ur-
banitzacions d’Alorda Park amb Be-
llamar.

S’ha pavimentat el pas de vianants 
que connecta el carrer Doctor Trueta i 
la carretera C-31.

S’ha acabat l’àrea d’esbarjo que s’ha 
instal.lat al carrer Lituània.

Canvis en la il.luminació 
de les fonts de l’Estany

Amb aquest canvi 
de la il.luminació 
de les fonts de 

l’Estany per leds de co-
lor blau, s’ha aconseguit 
una reducció del 70% del 

consum d’energia. A més, 
amb aquesta actuació de 
l’Ajuntament de Calafell 
s’ha assolit també una re-
ducció significativa de la 
contaminació lumínica.
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El bisbe de Barcelona, el rei Ferran II 
i la seva guàrdia, el noble Galzeran 
de Palou, músics i ballarines àrabs, 

alquimistes i botxins es van passejar pel 
nucli històric de Calafell, amb motiu de 
la celebració de la XVI edició del Mercat 
Medieval.
En el Mercat Medieval de Calaphel hi 
havia parades d’espelmes, perfums, 
joguines de fusta, escuts i espases, en-
quadernació, malabars, sals i essències, 
ceràmica, sabons i esponges, vidre, 
arcs i fletxes, vímet, mosaics, objectes 
d’artesania en orfebreria, fusta, cuir, 
vímet o plata, cal.ligrafia àrab, plantes 
i herbes medicinals, jocs d’enginy, ta-
vernes, mel, teteria, embotits i format-
ges naturals, pa i coques, o rebosteria 
àrab, entre d’altres. També s’hi va poder 
veure una exposició d’aus rapinyaires i 
exhibicions de falconeria, caravana de 
rucs, atraccions, jocs i tallers infantils. I 

també es va poder trobar en el mercat 
oficis com llauner, terrissaire, forner, 
bufat en vidre, armer, etc. Darrere el 
castell hi havia instal.lat un campa-
ment medieval format per tallers tèxtils 
d’ebenisteria, cuina, cota de malla, mos-
tra d’abillament de batalla, desfilades, 
etc.

Diferents espectacles
Entre els espectacles que tenen lloc en 
aquest mercat, cal destacar el d’El Cas-
tell de Calafell, que explica la llegenda 

del jove Calaphel, que acabarà donant 
nom al castell i al municipi; El Recapta-
dor d’impostos, que explica com Galze-
ran de Palou, senyor del castell, i la seva 
guàrdia intenten recaptar impostos; i 
Celebració del Pacte de la Concòrdia, un 
espectacle amb el rei Ferran II i els no-
bles de la comarca. A més, durant tot el 
cap de setmana també es van organitzar 
tallers medievals per a nens i nenes i vi-
sites teatralitzades al Castell de la Santa 
Creu, acompanyat d’un personatge de 
l’època.

Setzè Mercat Medieval El obispo de Barcelona, el rey Ferran 
II y su guardia, el noble Galzeran de 
Palou, músicos y bailarinas árabes, 
alquimistas y verdugos se pasea-
ron por el núcleo histórico de Cala-
fell con motivo de la celebración de 
la XVI edición del Mercat Medieval. 
Había paradas de velas, perfumes, 
juguetes de madera, escudos y es-
padas, encuadernación, malabares, 
sales y esencias, cerámica, jabones 
y esponjas, vidrio, arcos y flechas, 
mimbre, mosaicos, objetos de arte-
sanía en orfebrería, madera, cuero, 
mimbre o plata, caligrafía árabe, 
plantas y hierbas medicinales, jue-
gos de ingenio, tascas, miel, embu-
tidos y quesos naturales, pan y co-
cas o repostería árabe, entre otros. 
También una exposición de aves de 
rapiña, caravana de burros, atrac-
ciones, juegos y talleres infantiles. 
Detrás del castillo se instaló un 
campamento formado por talleres 
textiles de ebanistería, cocina, cota 
de malla...

El Terra Ibèrica, el festival organitzat per l’Ajuntament de Calafell i Ibercalafell 
amb l’objectiu de divulgar la cultura dels ibers, ha tingut enguany un 30% més 
de visitants que l’any passat. Gairebé 1.500 persones han assistit a la celebració 
d’aquest festival que té com a escenari principal la Ciutadella Ibèrica de Calafell, 
un dels jaciments històrics més importants de la península Ibèrica.
La regidora de Cultura, Sandra Suàrez, valora molt positivament l’èxit de públic 
d’aquest festival. “En l’edició d’aquest any, en què celebràvem el 30è aniversari de 
la primera excavació de la Ciutadella Ibèrica, el festival presentava algunes nove-
tats que han estat molt ben acollides pel públic, i creiem que poden haver ajudat 
a incrementar el nombre de visitants”, afirma Sandra Suàrez.
Entre les novetats que han tingut més èxit cal destacar els Casals d’Estiu, amb una 
vintena de nens i nenes participants. “Creiem que la possibilitat d’aprendre en 
primera persona com vivien els ibers ha estat una experiència molt enriquidora 
per als nens i nenes, i així ens ho han expressat els pares”, explica la regidora de 
Cultura, Sandra Suàrez. 

Un 30% més de visitants al Terra Ibèrica 

El nucli antic de Calafell retorna a l’Edat 
Mitjana amb parades, demostracions 
d’oficis, espectacles i personatges 
d’aquella època
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(Contacta amb
el teu Ajuntament

977 699 009
alcalde@calafell.org

Policia local 977 69 90 07
Sorea 900 304 070
Bombers, Ambulàncies i altres emergències 112
Servei d’informació i Atenció a les dones (SIAD)
977 699 009 (extensió 773) 
Telèfon Verd 900 560 367 liniaverdacalafell.com

Servei 
d’atenció 
al ciutadà
977 69 90 09

CALAFELL POBLE
Plaça de Catalunya, 1
Dilluns a dijous: 08:00 - 19.00
Divendres i vigílies de festiu: 08:00 - 14.30
Dissabtes 09:00 - 13:00

CALAFELL PLATJA
Carrer Sant Pere, 29
Dilluns a divendres: 
08:00 - 14:00

SEGUR DE CALAFELL
Carrer Joan Maragall, 30-32
Dilluns a divendres:
08:00 - 14:00

Troba tota la informació municipal a www.calafell.cat

@

entitatsassociacions

Club Bàsquet Calafell  
El Club Bàsquet Calafell es va fundar l’any 1969 i des del seu naixement el club 
ha intentat formar els nens i les nenes com a persones mitjançant el bàsquet. 
Un dels seus objectius durant aquests anys de vida ha estat que cap nen/a es 
quedés sense  practicar el bàsquet.  Actualment, el Club Bàsquet Calafell té 
onze equips, des de l’escola de bàsquet fins al sènior 2a catalana masculí. Qui 
vulgui participar en aquesta entitat pot contactar amb  el club a través del 
correu electrònic: cbcalafell@hotmail.com o bé al 619 747 495. 

Almas Rocieras
Almas Rocieras de Calafell es van fundar l’any 1989 per tal de fomentar la 
participació ciutadana en la cultura andalusa i catalana. Des de sempre el 
seu objectiu ha estat promoure i estrènyer els llaços entre les dues cultu-
res.  L’entitat, que actualment té  seixanta-set famílies associades, ofereix  
classes de ball, flamenc, sevillanes, rumbes i ball andalús a tots aquells 
que volen compartir aquest art amb ells. Almas Rocieras participen activa-
ment a les festes majors, on ens ofereixen un repertori dels seus balls que 
aplaudim amb força. Així que ja, ho sabeu, si voleu passar una bona estona 
en companyia del grup Almas Rocieras només cal que contacteu amb ells a 
través del correu electrònic: almasrocieras@hotmail.es o bé al 600 926 926. 
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gent de calafell

Convertir un garatge de Segur en 
un plató on recrear la cabina d’un 
avió. Qui pot fer això? Doncs en 

Laureano Clavero, professor d’anglès, 
fotògraf i director de cinema argentí 
que fa sis anys que resideix al municipi 
calafellenc. Clavero, de 32 anys, ha acon-
seguit reconeixements en diversos fes-
tivals de cinema amb el seu documental 
1.533 km hasta casa. Los Héroes de Mi-
ramar, una recreació de la guerra de les 
Malvines,  que va enfrontar argentins i 
britànics l’any 1982. Ho fa a través del 
testimoni de vuit veterans del bàndol 
sud-americà en aquell conflicte bèl.lic.
Laureano Clavero va néixer a Mar del 
Sud, a l’Argentina. Va viure uns anys als 
Estats Units, on va estudiar secundària 
i després Paleontologia. Un reportatge 
de la revista National Geographic sobre 
el laboratori on treballava va despertar-
li l’interès per la fotografia. L’any 2000 
va arribar a Catalunya i va cursar estudis 
de fotografia amb professors com Oriol 
Alemany (Descobrir) i Albert Massó (Na-
tional Geographic). De la fotografia va 
passar al cinema després d’estudiar a 
l’Acadèmia de Luis Sampieri.
El primer documental el va dirigir entre 
els anys 2008 i 2009. Va ser Les quatre 
estacions. Biografia d’un cinema, la his-
tòria del mític Cinema Berguedà, des del 
seu naixement al tancament, passant 
per l’esplendor i la decadència. La cai-
guda d’uns avions alemanys durant la II 
Guerra Mundial al Pirineu va ser el punt 
de partida d’un documental que Clavero 

està ultimant en aquest moment i que té 
com a títol Ombres, pel qual ha comptat 
amb el suport de l’Ajuntament de Sort i 
la col.laboració de Sergio García.

Treballant amb gent de Calafell
A Calafell van fer la dramatització de 
l’accident d’un dels pilots. En un garat-
ge, i amb molta preparació, aprofitant 
sobretot la seva formació en fotogra-
fia, Clavero va poder recrear la cabina 
del pilot amb les vibracions i l’impacte, 
gràcies a la foscor de la nit, en què es va 
produir. El realitzador argentí ha volgut 
comptar en aquesta producció amb col.
laboradors de proximitat, com els cala-
fellencs Garage Odyssey, que n’han fet 
la banda sonora, o la maquilladora Ruth 
Álvarez.
Aquest projecte va quedar aturat durant 
dos anys i mig a causa de la realització 
d’un altre documental, 1.533 km hasta 
casa. Los Héroes de Miramar, pel qual 
va haver de viatjar a l’Argentina. A Cla-
vero li interessava tractar la Guerra de 
les Malvines, però des d’un vessant so-
cial, de com va afectar el conflicte bèl.
lic als joves argentins que hi van par-
ticipar, nois de dinou i vint anys  sense 
preparació militar i mental i que encara 
arrosseguen seqüeles molt greus tren-
ta anys després. Clavero ho compara 
amb el Vietnam. La presentació va anar 
a càrrec del prestigiós periodista brità-
nic John Carlin,  fill d’un treballador de 
l’ambaixada britànica al país sud-ameri-
cà, qui va qualificar d’“excel.lent” la cin-

ta, que ha recollit diferents reconeixe-
ments en festivals internacionals de 
cinema. Només ha costat 30.000 euros 
i és que una habilitat de Clavero és fer 
màgia amb el pressupost.
Clavero està immers actualment en dos 
projectes més. Un és una mena d’spin 
off d’Ombres: la història d’un pilot ale-
many que va entrevistar durant el ro-
datge del documental. El seu somni des 
de ben petit poder volar i per això es va 
allistar a les Joventuts Hitlerianes. Just 
va aconseguir-ho quan va esclatar la II 
Guerra Mundial i es va convertir en un 
dels millors pilots de la Luftwaffe, es-
sent entrenat per a una missió secreta 
que mai no es va portar a terme per pro-
blemes tècnics: bombardejar Nova York. 
La seva història serà El diario de Peter 
Brill. El hombre que quería volar.
Però el projecte més important que té 
en marxa és una pel.lícula sobre la gue-
rra del Salvador, amb el fil conductor de 
la fugida del país del poeta Carlos Er-
nesto García, després de l’assassinat del 
seu pare i la seva germana per part de 
militars i esquadrons de la mort. Serà el 
salt de Clavero a la ficció. El poeta sal-
vadoreny resideix actualment a Masllo-
renç i està treballant estretament en el 
guió amb Clavero en la pel.lícula, que vol 
reflectir la repressió i la guerra civil en 
aquest país centre-americà. El finança-
ment està molt avançat i es podria con-
cretar en les pròximes setmanes. El nou 
somni del jove cineasta calafellenc pot 
ser aviat una realitat. 

El director de cinema Laureano Clavero farà el salt a la ficció     
després de l’èxit del documental sobre la guerra de les Malvines

¿Convertir un garaje de Segur en 
un plató donde recrear la cabina de 
un avión. Quién puede hacer esto? 
Pues Laureano Clavero, profesor de 
inglés, fotógrafo y director de cine 
argentino que hace seis años que 
reside en el municipio calafellense. 
Clavero, de 32 años, ha conseguido 
reconocimientos en varios festi-
vales de cine con su documental 
1.533 km hasta casa. Los Héroes de 
Miramar, que recrea la guerra de 
las Malvinas, que enfrentó a ar-
gentinos y británicos el año 1982. 
Lo hace a través del testigo de ocho 
veteranos del bando sudamerica-
no.  Laureano Clavero nació en Mar 
del Sur, en Argentina. Vivió unos 
años en los Estados Unidos, don-
de estudió secundaria y después 
Paleontología. Un reportaje de la 
revista National Geographic sobre 
el laboratorio donde trabajaba le 
despertó el interés por la fotogra-
fía. El año 2000 llegó en Cataluña 
y cursó estudios de fotografía. De 
la fotografía pasó al cine después 
de estudiar en la Academia de Luis 
Sampieri. El primer documental lo 
dirigió entre los años 2008 y 2009. 
Fue Las cuatro estaciones. Biogra-
fía de un cine, la historia del mítico 
Cine Berguedà, desde su nacimien-
to al cierre, pasando por el esplen-
dor y la decadencia.

Una fàbrica de somnis a Calafell
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En un mundo lleno de máscaras,  hipocresía 
y de manipulación, es complicado encontrar 
la verdadera intención con que se hacen las 
cosas. En política, esto se puede acentuar aún 
más. Cuando llegas a ser regidor de un ayun-
tamiento, la intención que te debería  haber 
llevado hasta ahí es desear lo mejor para tu 
municipio y aplicar un criterio y una estrate-
gia desde esa intención. Te podrás equivocar, 
hacer las cosas con mejores o peores resulta-
dos, pero desde esa intención que parte del 
corazón y que viene de tu conciencia, lo que 
deseas es hacerlo lo mejor posible para un 
interés colectivo.
Cuando se entra en guerra, se critica lo que 
hacen los demás, se entorpece el trabajo, o 
se presentan continuamente mociones que 
aparentemente parece que quieren lo mejor 
para el municipio, pero que el interés real es 
pretender la fractura de un equipo de gobier-
no, entonces, se está entrando en la manipu-
lación y en la hipocresía y para nada se desea 
lo mejor para el ciudadano, sino que le mueve 
un interés personal por encima del interés co-
lectivo.
Desde el Partido Popular de Calafell, nuestros 
regidores seguirán trabajando, con la misma 
intención con la que entraron a gobernar, que 
es ese deseo de que Calafell mejore,  prospere 
y evolucione en todas sus facetas. Porque esa 
intención parte del corazón y de una concien-
cia. Y aún así, y por muchas trabas que pre-
tendan seguir poniendo, respetaremos que 
otros lo hagan desde su propio interés, desde 
la manipulación, o desde el oportunismo, por-
que es posible, que no lo sepan hacer de otra 
manera.

Ja tenim data d’inauguració del nou 
Mercat Municipal. Calafell tindrà, per fi, 
abans que finalitzi l’any, el mercat que 
es mereix: un mercat dinàmic i modern 
que de ben segur ajudarà a dinamitzar 
el comerç de la zona de la platja de Ca-
lafell. No ha estat cosa fàcil. Cal recordar 
que abans d’iniciar les obres l’equip de 
govern es va trobar que no hi havia cap 
projecte redactat. Tanmateix, una vegada 
redactat el projecte i engegades les obres, 
aquestes han seguit el calendari previst 
i, finalment, abans de Nadal ja podrem 
estrenar el nou mercat. 
Així mateix, juntament amb la inaugura-
ció del nou Mercat Municipal també es 
posarà en marxa una qüestió no menys 
important: què s’ha de fer amb l’edifici 
de l’antic mercat. Per a l’equip de govern 
el més fàcil hauria estat tirar pel dret i 
prendre una decisió unilateral sense 
haver de consultar res. Però, la voluntat 
d’aquest equip de govern sempre ha es-
tat la d’implicar els ciutadans en les de-
cisions que afecten el desenvolupament 
del municipi. I per això s’ha decidit po-
sar en marxa un procés de participació 
per decidir, entre tots, quin ús pot tenir 
aquest equipament. Perquè, de la matei-
xa manera que amb les obres del mercat 
sempre hem volgut anar de bracet dels 
paradistes, ara també volem anar de la 
mà dels ciutadans. Perquè creiem que un 
municipi es construeix entre tots aquells 
que en formen part. I perquè som un go-
vern transparent, que no té por de fer les 
coses democràticament.

Arriba el setembre i comença un nou curs polític. 
La manca d’idees, coneixement del municipi i de la 
seva realitat social sembla que marcarà la tònica 
des d’ara fins al final de legislatura. D’aquella pro-
mesa que CiU i PP van fer en el seu dia d’una altra 
manera de fer política hem passat a la desil.lusió, 
el desencís i la desesperança que ens han dut. 
La veritat és que hi ha força motius per sentir això. 
Dels projectes engegats que va deixar l’anterior 
consistori (Nou Mercat - Mercadona, Cinema Iris, 
Pla de Barris, CAP de Segur, Institut de Segur, pas 
soterrat del carrer Pisuerga, passeig Marítim de 
la Platja,...) només estan a punt de ser acabats els 
dos primers. El tercer, el Pla de barris, està al ra-
lentí i, fins i tot, a la deriva. Dels quatre últims de 
la llista no se’n sap res. És més, sembla que no es 
faran en aquest mandat.
D’altra banda, no hi ha hagut cap projecte nou, 
cap idea nova que pugui estructurar una part del 
municipi i canviar la dinàmica decadent dels dos 
darrers anys. Excusats en la crisi i la manca de di-
ners (que ja hi havia en l’anterior mandat, la crisi 
va començar a finals del 2007), l’equip de govern 
es mostra com un vaixell sense rumb o, com diria 
algun regidor d’un altre grup, en un “camí cap al 
no-res”. Cap novetat, cap projecte nou, cap il.lusió 
pels calafellencs,... això és el què ha estat capaç de 
fer en dos anys el govern d’Olivella.
Per tot plegat, podem afirmar que aquest man-
dat està amortitzat, esgotat i acabat... Per tant, ja 
va sent hora que els ciutadans de Calafell puguin 
decidir on van els seus diners i a què es destinen. 
Realment, cal obrir un procés participatiu de debò 
perquè els calafellencs puguin decidir el seu futur i 
com ha de ser el municipi. Això és el què farem des 
del PSC a partir d’ara, obrir el debat al municipi per 
a dissenyar el Calafell que volem entre tots, aquell 
que ens engresca i ens il.lusiona.

opinions

Fa un parell de dies passejava pel passeig 
marítim a l’altura del Port i vaig assistir, 
com altres vianants, a un altre “incendi” 
provocat entre uns vianants (gent gran) 
i un parell de ciclistes una mica passats 
de velocitat. “Vais como locos. Un día va a 
haber una desgracia”, els deia una senyora 
molt espantada. Gairebé s’emporten per 
davant una altra dona que l’acompanyava 
i que ella mateixa portava del braç. “Seño-
ra, nosotros no hemos hecho nada. Siem-
pre se quejan de los mismos, pero no se 
quejan de las correas largas de los perros, 
ni de esos niños que parecen torpedos con 
todo tipo de vehículos y que nadie contro-
la. Señora, a ver si se mira las señales. No-
sotros podemos circular por aquí”.
Ja sabem que l’equip de govern va habi-
litar el passeig marítim perquè fos com-
partit entre vianants, ciclistes, patinadors, 
etc... i que s’han pres una sèrie de mesures 
per tal de fer el més compatible possible 
gaudir per part de tothom del nostre pas-
seig marítim (senyalització vertical, res-
triccions horàries en temporada d’estiu 
entre d’altres).
Tenint en compte el canvi que pateix 
aquest entorn a l’estiu, l’ús compartit con-
tinua sent el veritable focus de conflicte 
entre uns i altres. Tot això m’ha fet venir 
al cap la seva proposta de consens amb la 
ciutadania, o si més no amb la resta de re-
presentants al consistori pel que fa aquest 
tema, que vostè senyor alcalde va propo-
sar quan va arribar a l’alcaldia ara fa dos 
anys. Des d’UAM sabem que la solució és 
possible per a totes les parts implicades. 
Per això, senyors de l’equip de govern, s’ha 
de procurar filar més prim.

Fili prim, senyor alcaldeCuando la intención parte 
del corazón, no hay quien 
te aparte del camino

El Mercat Municipal 
que Calafell es mereix

Comença el nou curs 
polític 

Més del 83% d’ocupació 
hotelera durant el mes d’agost
Els hotels de Calafell 
han registrat, durant el 
passat mes d’agost, un 
83,5% d’ocupació. Així 
mateix, pel que fa als 
apartaments turístics, 
l’ocupació registrada ha 
estat d’un 70%. Des del 
Patronat de Turisme de 
Calafell, Olga Elvira con-
sidera que “la tempora-
da d’estiu a Calafell ha 

estat especialment bona 
per als hotels, ja que han 
superat àmpliament 
les expectatives que te-
nien”.  Abans de l’estiu, 
la previsió era tenir un 
65% de places hoteleres 
ocupades, percentat-
ge que ja es va superar 
al mes de juliol, quan 
es va arribar a un 70% 
d’ocupació, i que al mes 

d’agost s’ha incrementat 
encara més. 
Així mateix, pel que fa 
als apartaments, al juliol 
també van superar les ex-
pectatives, aconseguint 
un 67,8% d’ocupació, 
més de deu punts per-
centuals del que havien 
previst. Al mes d’agost, 
en canvi, ha estat més 
fluix del que s’esperava.
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Exposició de pintures de 
Manel Berbis
Del 23 de setembre al 6 
d’octubre

A la sala d’exposicions de les depen-
dències municipals de Calafell plat-
ja. De dilluns a divendres de 18 a 20 
h, dissabte de 12 a 14 h i de 18 a 20 h 

i diumenge de 12 a 14 h 

Jornades Europees del
Patrimoni
28 de setembre

Portes obertes a la Ciutadella Ibè-
rica i el Castell de la Santa Creu de 
Calafell

Pedalada popular
28 de setembre

A les 9 h, de la plaça Mediterrani fins 
a la platja de Sant Salvador (anada i 
tornada). Dins la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura 

Cicle Cinema d’igualtat
3 d’octubre
Als MCB Cinema Calafell, a les 16 i 22 
hores, projecció de la pel.lícula El niño 
de la bicicleta.

Contacontes en anglès
5 d’octubre
A les 12 hores, a la Biblioteca Ventura 
Gasol. Es faran dues sessions més el 2 
de novembre i el 7 de desembre

Cap de setmana ibèric
5 i 6 d’octubre
Jornada de portes obertes a la Ciuta-
della Ibèrica. Visites teatralitzades i 
activitats familiars.

Dia Mundial de l’Ali-
mentació Saludable
12 d’octubre

Castanyada 2013
1,2 i 3 de novembre
A les Dependències Municipals de la 
Platja, Túnel del Terror.

agenda cultural
Festa Major de Sant Miquel

Divendres 27
A 2/4 de 8 de la tarda, a 
la plaça del Port, PREGÓ a 
càrrec de Joan Cert i Blanco, 
expresident del CIT 
i director del Festival de 
Música del Baix Penedès. 
A continuació, TRACA DE 
FESTA MAJOR i actuació 
del GRUP DE SEVILLANES 
I CASTANYOLES DE PAQUI 
TRUJILLO

A 2/4 de 9 del vespre, 
al Passeig Marítim,   
CORREFOC, a càrrec del 
grup de Diables Guaite’ls de 
Calafell, Diables de Barberà 
del Vallès i Diables de Santa 
Oliva i tot seguit, a la zona 
del Port, PIROMUSICAL

De 9 de la nit a 3 de la 
matinada, a l’envelat de 
la Fira,  SEGUR PARTY-
CLOSING SUMMER amb 
Performances, Sambatek, 
Hip hop Inquietud, Mira qué 
Rico, Vilarenc Aqua, DJ’S, 
animacions...

Dissabte 28 
De les 11 del matí a les 2 
de la tarda, a la Fira,  JOCS, 
ANIMACIÓ I TALLERS 
INFANTILS. Continuen de 5 a 
8 de la tarda

A les 12 del migdia, a 
l’envelat de la Fira,
BALLADA DEL GRUP ALMAS 
ROCIERAS 

A les 5 de la tarda, des 
de la plaça Pau Casals al 
Port de Segur CERCAVILA 
GEGANTERA.

A 2/4 de 7 de la tarda, a 
la plaça del Port de Segur 
BALLADA DE SARDANES

A les 7 de la tarda, a la Fira, 
Rua amb la BANDARRA 
STREET ORKESTRA

Del 27 al 30 de setembre

A les 10 de la nit, a l’envelat de la 
Fira  BALL DE NIT amb l’Orquestra 
Marinada

Diumenge 29 
A les 10 del matí, a l’ermita de 
Segur, RUTA PER SEGUR DE 
CALAFELL “De castri securis al somni 
utòpic de la ciutat jardí”

A partir de les 10 del matí, a la Fira, 
IV TROBADA DE COL.LECCIONISTES 
DE XAPES DE CAVA

De les 11 del matí a les 2 de la tarda, 
a la Fira,  JOCS, ANIMACIÓ I TALLERS 
INFANTILS.Continuen de 5 a 8 de la 
tarda

A les 12 del migdia, a la Fira,
ACTUACIÓ DELS AMICS DEL 
COUNTRY

A les 12 del migdia, a l’església de 
Sant Miquel, OFICI SOLEMNE DE 
FESTA MAJOR EN HONOR A SANT 
MIQUEL. Ofrena floral. Exhibició 

de puntes de coixí, a càrrec de les 
puntaires de l’ARC . BALLADA DELS 
ESBARTS DANSAIRES DE CALAFELL 
i  VETERANS DEL PLA DEL PENEDÈS

A partir de les 2 de la tarda, a 
l’envelat de la fira, DINAR DE 
CARRER.

A les 3 de la tarda, a l’envelat 
de la fira, Actuació del grup 
MARIACHI MÉXICO FOLKLÓRICO. A 
continuació, BALL DE SOBRETAULA 
amb l’Orquestra Melodia 

A les 7 de la tarda, a la Discoteca 
Lou, V CONCURS DE MONÒLEGS 
PACO RUBIALES

A les 9 del vespre, a la Discoteca 
Lou, MONÒLEG amb Kaco Forns

Dilluns 30 
A les 6 de la tarda, a la pl. del Port 
de Segur ESPECTACLE INFANTIL 
amb XIP XAP
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sabtes de 7 a 15 hores 
Població del lloc de tre-
ball: CALAFELL 
Places: 1 
Tipus de contracte: Inde-
finit 
Sou orientatiu: 15.119 
euros bruts anuals 
Sexe: Indiferent 
Edat: Entre 25 i 40 
Experiència: 2 
Idiomes: Castellà (mitjà), 
Català (mitjà) 
Formació Reglada: Títol 
tècnic (o CFGM) 
Altra formació: electricitat 
o electrònica 
Permís de conduir:B
Vehicles: Turisme

AUX. CAMBRER/A
Imprescindible 2 anys 
d’experiència en el lloc de 
treball 
Dies laborables: Compler-
ta 
Horari: Partit 
Població del lloc de tre-
ball: SEGUR DE CALAFELL 
Places: 1 
Tipus de contracte: Tem-
poral+ fix 
Sou orientatiu: A convenir 
Sexe: Indiferent 
Edat: Entre 25 i 35 
Experiència: 2 
Idiomes: Castellà (Mitjà), 
Català (Mitjà) 
Formació Reglada: Certifi-
cat escolaritat 
Altra formació: No és ne-
cessària

INFORMÀTICA: PREPARA-
CIÓ ACTIC NIVELL BÀSIC
Data Inici: 03/10/2013 
Data Fi: 30/10/2013 
Durada: 50 h.
Horari: De dilluns a di-
vendres de 9:30 a 12 h
Curs totalment sub-
vencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
i el Fons Social Europeu. 
Curs de preparació per 
l’acreditació en com-
petències de la infor-
mació i la comunicació 
ACTIC, de la Generalitat 
de Catalunya, nivell 1. 
L’acreditació ACTIC en 
competència digital per-
met a qualsevol persona 
de més de 16 anys acre-
ditar oficialment una 
serie de coneixements en 
l’àrea de les noves tecno-
logies digitals. 

EFECTIVITAT PERSONAL I 
RENDIMENT 
Data Inici: 02/10/2013 
Data Fi: 02/10/2013 
Durada: 4 h.
Horari: de 9:30 a 13:30 
hores
Formació subvencionada 
100% per la regidoria de 
Treball 
Efectivitat personal i ren-
diment: l’art d’aprendre 
com el nostre pensament 
afecta el nostre rendi-
ment.

CARNISSER/A-XARCUTER/A
Experiència mínima de 2 
anys en el lloc de treball 
Horari: De dilluns a dijous 
de 7:30 a 13:30 hores, di-
vendres i dissabte de 7:30 a 
13:30 hores i 18 a 21 hores 
Població del lloc de treball: 
CALAFELL 
Places: 1 
Tipus de contracte: Tempo-
ral + fix 
Sou orientatiu: Segons con-
veni 
Sexe: Indiferent 
Edat: Entre 16 i 65 
Experiència: 2 
Idiomes: Castellà (mitjà), 
Català (mitjà) 
Formació Reglada: Certifi-
cat escolaritat 
Altra formació: No és ne-
cessària

PERSONAL DE MANTENI-
MENT
Es requereix formació grau 
mitjà o superior de man-
teniment (electricitat o 
electrònica), es valorarà co-
neixements de lampisteria, 
soldadura i pintura. Forma-
ció a càrrec de l’empresa: 7 
setmanes a València. Man-
teniment preventiu del su-
permercat i manteniment 
reactiu de maquinària i 
instal.lacions 
Dies laborables: Complerta 
Horari: De dilluns a diven-
dres de 7 a 14 hores i dis-

Treball

INICIACIÓ ANGLÈS. 
SECTOR TURISME I 
HOSTALERIA 
Data Inici: 01/10/2013 
Data Fi: 31/10/2013 
Durada: 25 h.
Horari: Dimarts i dijous 
de 16:30 a 19 hores
Curs totalment sub-
vencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalun-
ya i el Fons Social Euro-
peu. Adreçat a: Perso-
nes aturades 

INICIACIÓ AL RUS. NIVELL 
INICIAL 2 
Data Inici: 15/01/2014 
Data Fi: 25/04/2014 
Durada: 30 h.
Horari: Dimecres de 
17:30 a 19:30 hores
Preu del curs: 60 euros
Els descomptes a apli-
car sobre aquestes 
tarifes, no acumulables, 
són els següents:
40% persones aturades, 
inscrites a la borsa de 
treball i empadronades 
al municipi de Calafell 
(adjuntar NIF, volant 
empadronament, full 
inscripció atur) 
20% persones empa-
dronades al municipi de 
Calafell i inscrites a la 
borsa de treball (Adjun-
tar NIF i volant empa-
dronament)
10% persones aturades 
i inscrites a la borsa de 
treball (adjuntar NIF i 
full inscripció atur). 

OFERTES FORMACIÓ

Per donar-se d’alta a la borsa de treball on line només cal
registrar-se o iniciar sessió (si ja esteu registrats) i fer la sol.licitud.
http://www.ajcalafell.org/treball/
Ofertes actualitzades el 16 de setembre de 2013
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La
 co

nt
ra Calafell va acollir entre, el 4 i 

el 8 de setembre, la 13a edició 
del High Rock-a-Billy Festival, 

que va aplegar més de 2.000 
persones, les quals van poder gaudir 
d’actuacions en directe i discjòqueis. 
El High Rock-a-Billy se celebrarà 
com a mínim fins l’any 2015, després 
del conveni signat entre l’empresa 
organitzadora i l’Ajuntament de 
Calafell l’any passat.
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