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S’aprova un pressupost per al 2014 de 
41 milions d’euros que potencia les 
inversions i els serveis

L’Ajuntament impulsa la creació de llocs 
de treball per als aturats del municipi a 
través de diferents programes

> Calafell viu de ple la Celebració 
Extraordinària de la Festa Major 
de la Candelera
Els actes s’allarguen durant tot el febrer, però els més 
tradicionals s’han fet el primer cap de setmana del mes
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Impuls de llocs de 
treball per a 
aturats al municipi

L’Ajuntament de 
Calafell ha sol·licitat 
diverses subven-
cions per poder 
crear aquests llocs 
de treball, alguns 
dels quals ja estan 
funcionant, com la 
brigada Calafell al 
dia de manteniment 
de la via pública.

Nova estació de 
bombament d’aigua 
al passatge de Sant 
Antoni

Recull aigües 
residuals de                      
Calafell Platja, 
Calafell Residencial, 
el Prat, la zona de 
Vilarenc i la zona sud 
de Calafell Poble.

Pressupost per al 
2014 que aposta per 
les inversions

El ple de 
l’Ajuntament de 
Calafell ha aprovat 
un pressupost 
municipal per al 2014 
que està marcat 
per la contenció 
i la congelació 
d’impostos, però 
també per les 
inversions, que 
superen els 4 milions 
d’euros, un augment 
de més del 250% 
respecte al 2013.

El pla de mobilitat de 
Segur redueix en un 
21% els accidents

Ja es coneixen les pri-
meres dades sobre el 
nou pla de mobilitat 
que s’ha aplicat en 
algunes zones de  
Segur de Calafell i 
són molt positives, 
amb una reducció 
dels accidents de 
trànsit molt per 
sobre del conjunt del 
municipi.

L’Ajuntament crea 
un carnet especial 
per a la gent gran

Amb el carnet 
“Calafell Viu+” les 
persones grans del 
municipi podran 
obtenir descomptes 
en diferents 
establiments 
dedicats al benestar 
personal com centres 
de salut i estètica, 
perruqueries i 
farmàcies. 

18
Celebració 
Extraordinària de la 
Festa de la Candelera

Calafell està al 
bell mig d’aquesta 
festivitat especial, 
que se celebra quan 
el 2 de febrer cau 
en diumenge, com 
passa aquest any.
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Gent de Calafell 

Coneixerem Aleix 
Miravent que, amb 
92 anys, ha dedicat 
la seva vida a tres 
grans passions: el 
cant, el teatre i el 
món de les abelles 
i la mel. Va ser un 
dels refundadors de 
l’Orfeó Calafellenc, 
entitat que va 
presidir durant vint 
anys. També va ser 
onze anys regidor i 
va lluitar perquè el 
Castell de Calafell 
pogués ser aquirit 
per l’Ajuntament.
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La columna 
de l’Alcalde

N ormalment,  quan s ’estrena un nou any,  com va succeir  ara fa 
un mes i  escaig,  les  persones es  plantegen nous reptes,  nous 
projectes,  noves i l · lusions. . .  sempre intentant mirar  endavant 

per  obrir  nous camins o  enfort ir  e ls  ja  inic iats .  Aquest  és  el  cas  del 
nostre  municipi .  Hem començat  l ’any 2014 aprovant el  pressupost 
municipal ,  que és  l ’e ina bàsica per  consol idar  i  fer  real itat  nous pro-
jectes  i  per  assumir  nous reptes.
Per  aquest  any hem preparat  tot  un seguit  d’ inversions de futur  ne-
cessàries  per  al  desenvolupament econòmic,  social  i  cultural  del  mu-
nicipi .  Un exemple c lar  d’això és  la  remodelació del  Passeig Marít im 
de la  Platja .  És  cert  que en els  darrers  anys hi  ha hagut veus que af ir-
maven que l ’Estat  tenia els  diners  per  t i rar  endavant aquesta obra, 
però aquesta real itat  sempre ha estat  molt  l luny.  Per  això,  vam pren-
dre la  decis ió  de t i rar-ho endavant nosaltres  mateixos,  tot  conser-
vant  la  Confraria  de Pescadors ,  ja  que és  un equipament que sempre 
hem defensat .  No podíem esperar  més.  Necessitem un nou passeig 
més ampli  i  atract iu,  tant  per  a  la  gent  d’aquí  com per  als  nostres 
v is itants  i  tur istes ,  ja  que formen part  de la  base de l ’economia de 
la  nostra local itat .  Aquesta inversió,  juntament amb altres  que te-
nim previstes  i  que estan encaminades a  mil lorar  els  nostres  carrers , 
places  i  equipaments,  ens col · loquen en una bona s ituació per  acol l i r 
nous reptes  turíst ics ,  tal  com es va confirmar en les  reunions man-
tingudes a  la  f i ra  F itur . 
Són temps dif íc i ls  però,  com a municipi ,  encara tenim molts  punts 
forts  que podem desenvolupar  i  a ixò ens fa  ser  atract ius  per  a  futurs 
inversors .  En aquest  sentit ,  est ic  convençut que aquest  any 2014 po-
drem assumir  noves f ites ,  ja  que estem trebal lant  perquè així  s igui . 
Cal  obrir  nous horitzons per  poder  incentivar  l ’economia local  i ,  en 
conseqüència,  poder  rebaixar  l ’ índex d’atur .  No obstant  això,  som 
conscients  que continuarem tenint  c iutadans amb dif icultats  i ,  per 
això,  continuarem real itzant  pol ít iques encaminades fer  costat  a  les 
persones.  Ens hem presentat  a  totes  les  sol · l ic ituds de subvenció per 
crear  el  màxim nombre possible  de l locs  de trebal l  que permeten les 
nostres  característ iques com a municipi .  Actualment ja  està treba-
l lant  la  br igada “Calafel l  a l  dia” ,  amb 15  persones que estaven a  l ’atur 
i  que durant s is  mesos faran diversos trebal ls  de manteniment de la 
v ia  públ ica.  També posem en marxa la  segona edició  del  programa 
Calafel l  Crea,  en el  qual  hem introduït  canvis  necessaris  respecte a 
la  pr imera edic ió  per  mil lorar  l ’ef ic iència  del  projecte.
Així  mateix,  aquest  any seguim la  l ínia  que vam engegar  ara farà dos 
anys,  afegint  a  les  ordenances f iscals  un paquet d’ajuts  per  afavorir 
aquel les  persones amb més dif icultats .  També hem faci l i tat  el  paga-
ment dels  impostos gràcies  al  nou s istema de fraccionament dels  re-
buts .  I  no hem volgut  obl idar-nos de la  nostra gent  gran,  que també 
ho està passant malament a  causa de la  congelació de les  pensions. 
Per  a  el ls  hem creat  el  carnet  Calafel l  Viu+,  e l  qual  permet obtenir 
avantatges en establ iments  dedicats  al  benestar  corporal . 
E l  2014 es  presenta com un any molt  important  per  a  Calafel l .  Les 
accions que es  duran a  terme benefic iaran els  nostres  habitants ,  v i -
s itants  i  tur istes .  L ’encarem amb més força que mai  i  amb tota la 
confiança i  seguretat  d’estar  construint  unes bases sòl ides  per  al 
present  i  e l  futur  del  nostre  municipi .   

Joan Olivella

Normalmente,  cuando se estrena un nuevo año,  como 
sucedió hace poco más de un mes,  las  personas se 
plantean nuevos retos,  nuevos proyectos,  nuevas 
i lusiones. . .  s iempre intentando mirar  hacia  adelan-
te para abrir  nuevos caminos o  fortalecer  los  ya ini-
c iados.  Este es  el  caso de nuestro municipio.  Hemos 
empezado el  año 2014 aprobando el  presupuesto mu-
nicipal ,  que es  la  herramienta básica para consol idar 
y  hacer  real idad nuevos proyectos y  asumir  nuevos 
retos.
Para este año hemos preparado una ser ie  de inversio-
nes de futuro necesarias  para el  desarrol lo  económi-
co,  social  y  cultural  del  municipio.  Un ejemplo c laro 
de el lo  es  la  remodelación del  Paseo Marít imo de la 
Playa.  Es  c ierto que en los  últ imos años se  ha af ir-
madao af irmaban que el  Estado tenía el  dinero para 
t i rar  adelante esta obra,  pero esta real idad s iempre 
ha estado muy lejos .  Por  el lo ,  tomamos la  decis ión de 
l levarla  a  cabo nosotros  mismos,  conservando la  Co-
fradía de Pescadores,  puesto que es  un equipamiento 
que s iempre hemos defendido.  No podíamos esperar 
más.  Necesitamos un nuevo paseo más amplio  y  atrac-
t ivo,  tanto para la  gente de aquí  como para nuestros 
vis itantes y  turistas ,  ya que forman parte de la  base 
de la  economía de nuestra local idad.  Esta inversión, 
junto con otras  que tenemos previstas  y  que están 
encaminadas a  mejorar  nuestras  cal les ,  plazas y  equi-
pamientos ,  nos colocan en una buena s ituación para 
acoger  nuevos retos turíst icos,  tal  como se confirmó 
en las  reuniones mantenidas en la  fer ia  F itur .
Son t iempos dif íc i les  pero,  como municipio,  aún tene-
mos muchos puntos fuertes  que podemos desarrol lar 
y  eso nos hace ser  atract ivos para futuros inversores. 
En este sentido,  estoy convencido de que este año 
2014 podremos asumir  nuevas metas,  y  ya estamos 
trabajando para que así  sea.  Hay que abrir  nuevos 
horizontes para poder  incentivar  la  economía local  y , 
en consecuencia,  poder  rebajar  el  índice de paro.  S in 
embargo,  somos conscientes de que seguiremoste-
niendo ciudadanos con dif icultades y ,  por  el lo ,  conti-
nuaremos real izando pol ít icas  encaminadas a  apoyar 
a  las  personas.  Nos hemos presentado a  todas las  so-
l ic itudes de subvención para crear  el  máximo número 
posible  de puestos de trabajo que permiten nuestras 
característ icas  como municipio.  Actualmente ya está 
trabajando la  br igada “Calafel l  a l  dia” ,  con 15  perso-
nas que estaban en el  paro y  que durante seis  meses 
real izarán diversos trabajos  de mantenimiento de la 
v ía  públ ica.  También ponemos en marcha la  segunda 
edición del  programa Calafel l  Crea,  en el  que hemos 
introducido cambios necesarios  respecto a  la  pr imera 
edic ión para mejorar  la  ef ic iencia  del  proyecto.
Asimismo,  este año seguimos la  l ínea que pusimos en 
marcha hace ahora dos años,  añadiendo a las  orde-
nanzas f iscales  un paquete de ayudas para favorecer 
a  aquel las  personas con más dif icultades.  También 
hemos faci l i tado el  pago de los  impuestos gracias  al 
nuevo s istema de fraccionamiento de los  recibos.  Y  no 
queríamos olvidar  a  nuestros  mayores,  que también 
lo  está pasando mal  por  culpa de la  congelación de las 
pensiones.  Para el los  hemos creado el  carnet  Calafel l 
Viu+ ,  e l  cual  permite obtener  ventajas  en estableci-
mientos dedicados al  bienestar  corporal .
E l  2014 se  presenta como un año muy importante para 
Calafel l .  Las  acciones que se l levarán a  cabo benefi-
c iarán a  nuestros  c iudadanos,  v is itantes y  turistas . 
La  encaramos con más fuerza que nunca y  con toda 
la  confianza y  seguridad de estar  construyendo unas 
bases sól idas para el  presente y  el  futuro de nuestro 
municipio.
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tema del mes

Una de las prioridades del Ayuntamiento de Calafell para este año 2014 es la lucha contra el paro y generar ocupación. Con este objetivo ha solicitado varias subven-
ciones para poder crear diferentes puestos de trabajo, para personas del municipio que actualmente están en el paro. Como explica Joan Olivella, “somos conscien-
tes que Calafell es un municipio muy afectado por los altos índices de paro que se viven en Catalunya, y por esto una de las grandes preocupaciones de este equipo 
de gobierno es impulsar políticas que mejoren el índice de ocupación a nuestro municipio”. 
De momento, de entre las subvenciones solicitadas ya hay 27 de confirmadas: 15 estarán destinadas a crear una brigada especializada en trabajos de mantenimiento 
a la vía pública-denominada Calafell al dia-; y 12 más de convenios de colaboración social, destinadas a mayores de 45 años y que no estén cobrando ningún tipo 
de ayuda. La cr eación de estos puestos de trabajo supondría una inversión de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento de Calafell, y de 1,3 millones de euros de 
subvención. 
Los integrantes de Calafell al dia se dedican a realizar trabajos de mantenimiento a la vía pública. Este plan de ocupación está totalmente subvencionado por la Ge-
neralitat de Catalunya. Son personas de más de 30 años que en el momento de contratarlos habían agotado la prestación por desocupación o subsidio y se encontra-
ban sin derecho a volver a percibirla. El Ayuntamiento de Calafell los ha contratado durante un periodo de 6 meses, durante el cual recibirán formación y experiencia 
profesional en trabajos de mantenimiento, tanto de la vía pública como en general, y también aprenderán a trabajar en equipo y a utilizar aquellas herramientas 
necesarias para realizar la tarea que tienen encomendada. Durante los dos últimos meses y el mes posterior a la finalización del plan, el técnico de seguimiento lle-
vará a cabo acciones de prospección de empresas y acompañamiento a la inserción laboral de los participantes. El objetivo de este plan de ocupación es, por lo tanto, 
que “a través de la nueva formación y experiencia adquirida durante estos meses, los participantes aumenten las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo”, 
explica la regidora de Trabajo, Sandra Suàrez.
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L’Ajuntament de Calafell ha fixat 
la lluita contra l’atur i la gene-
ració d’ocupació com una de les 

grans prioritats d’aquest any 2014. Amb 
aquest objectiu ha sol·licitat diverses 
subvencions per poder crear diversos 
llocs de treball per a persones del mu-
nicipi que actualment estan a l’atur. 
Tal com explica Joan Olivella, “som 
conscients que Calafell és un municipi 
molt afectat pels alts índexs d’atur que 
es viuen a Catalunya, i per això una de 
les grans preocupacions d’aquest equip 
de govern és fer polítiques que millorin 
l’índex d’ocupació al nostre municipi”.
De moment, d’entre les subvencions 
sol·licitades ja n’hi ha 27 de confirma-
des: 15 estaran destinades a crear una 
brigada especialitzada en treballs de 
manteniment a la via pública i que 
s’anomena “Calafell al dia”; i 12 més que 
corresponen a convenis de col·laboració 
social destinats a majors de 45 anys i que 
no estiguin cobrant cap tipus d’ajut. La 
creació d’aquests llocs de treball signifi-
caria una inversió de 200.000 euros per 
part de l’Ajuntament de Calafell i d’1,3 
milions d’euros de subvenció.

Una brigada amb 15 aturats
Els integrants de Calafell al dia es de-
diquen a realitzar treballs de man-
teniment a la via pública. Aquest pla 
d’ocupació està totalment subvencio-
nat per la Generalitat de Catalunya. La 
majoria de participants en aquest pla 
són persones de més de 30 anys, que 
en el moment de ser contractades ha-

vien exhaurit la prestació per desocu-
pació o subsidi i es trobaven sense dret 
a tornar a percebre-la. L’Ajuntament 
de Calafell els ha contractat durant 
un període de 6 mesos, durant el qual 
rebran formació i experiència profes-
sional en treballs de manteniment, 
tant de la via pública com en general i 

també aprendran a treballar en equip 
i a utilitzar aquelles eines necessàries 
per realitzar la tasca que tenen enco-
manada. Durant els dos últims mesos 
i el mes posterior a la finalització del 
pla, el tècnic de seguiment durà a ter-
me accions de prospecció d’empreses 
i acompanyament a la inserció laboral 

dels participants. L’objectiu d’aquest 
pla d’ocupació és, per tant, que “mit-
jançant la nova formació i experièn-
cia adquirida durant aquests mesos, 
els participants augmentin les possi-
bilitats  de trobar un lloc de treball”, 
explica la regidora de Treball, Sandra 
Suàrez.

L’Ajuntament de Calafell posa en marxa aquest any 2014, a través de la Fundació Santa Teresa, la segona edició del projecte 
anomenat Calafell Crea, destinat a fomentar l’ocupació de persones amb risc d’exclusió social al municipi. Amb la unani-
mitat de tots els grups municipals (CiU, PSC, PP i UAM) es va aprovar la concessió d’una subvenció de 150.000 euros a la 
Fundació Santa Teresa perquè pugui dur a terme aquest projecte, impulsat des de la regidoria de Treball de l’Ajuntament 
de Calafell.
La segona edició del Calafell Crea es durà a terme al llarg de 2014. Participaran en aquest projecte un total de 20 persones, 
que estiguin en situació d’atur: 10, que es contractaran durant un període de 6 mesos, per realitzar tasques pròpies d’aquest 
projecte; i 10, que durant 6 mesos rebran formació especialitzada que els pugui ajudar a trobar un lloc de treball.
Tal com ha explicat la regidora de Treball, Sandra Suàrez, un dels objectius d’aquesta segona edició del Calafell Crea és aug-
mentar l’índex d’ocupabilitat de les persones que participen en aquest projecte, i que en la passada edició va ser del 51%. 
És per això que els alumnes que participin en aquesta segona edició, i que han de ser persones empadronades al municipi i 
que es trobin en situació d’atur, es formaran en l’especialitat que té més sortida: restauració i cuina. Aquestes 10 persones 
rebran 430 hores de formació en l’especialitat de cuina i sala, a les instal·lacions de l’Escola de Turisme del Baix Penedès. I 
també realitzaran pràctiques en empreses del municipi.

Segona edició del projecte d’ocupació Calafell Crea

La creació de tots 
aquests llocs de 
treball significaria 
una inversió de 
200.000 euros 
per part de 
l’Ajuntament 
de Calafell i d’1,3 
milions d’euros 
de subvenció

Aposta per generar llocs de treball 
per a aturats del municipi
La brigada “Calafell al dia”, integrada per 15 persones, realitzarà 
tasques de manteniment de la via pública durant sis mesos
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El pressupost de l’Ajuntament de Cala-
fell per al 2014 ascendeix a un total de 
41.418.296,58 euros. Aquest és un pres-
supost que, tal com ha explicat l’alcalde 
de Calafell, Joan Olivella, “es caracterit-
za per seguir la línia de contenció dels 
últims anys, ja que el nostre objectiu és 
anar reduint progressivament la despe-
sa però mantenir la bona prestació de 
serveis públics”.
Però, tot i la línia de contenció que se-
gueix aquest pressupost, l’alcalde de 
Calafell també ha explicat que “apos-
tem per fer accions que dinamitzin i 
millorin el nostre municipi”. Per això, 
per 2014 s’ha previst destinar 4.356.000 
euros a inversions en el mateix munici-
pi, cosa que representa el 10% del total 
del pressupost.

Així mateix, també cal destacar que to-
tes aquestes inversions es duran a ter-
me sense augmentar la pressió fiscal als 
ciutadans de Calafell, ja que, com ha dit 

la regidora Montse López, “s’han conge-
lat tots els impostos i taxes municipals 
per aquest exercici 2014”. No obstant 
això, hi ha hagut una actualització dels 
preus dels contractes de serveis que 
l’Ajuntament podrà assumir “gràcies 
a la contenció i l’austeritat que s’està 
aplicant i, per tant, aquests augments 
es poden assumir sense incrementar la 
pressió fiscal als ciutadans”, explica Ló-
pez. D’altra banda, cal destacar que no 
s’han incrementat tributs que afecten 
molt directament l’economia familiar 
com són l’aigua, el clavegueram i la re-
collida escombraries. També s’ha pre-
vist un paquet d’ajuts socials que bene-
ficia els col·lectius amb menys capacitat 
econòmica i s’ha creat també una nova 
línia d’ajuts destinada als joves, perquè 
puguin accedir a un habitatge de propie-
tat. A més, s’han millorat les condicions 
per accedir a la tarifa reduïda de la taxa 
d’escombraries.

Un pressupost per al 2014 marcat 
per la contenció i l’aposta per 
les inversions al municipi
Les inversions municipals augmenten respecte a l’any passat
i arriben als 4,3 milions mentre que els impostos es mantenen

Evolució de l’Impost de Béns Immobles
(IBI) 2008 - 2014

2 anys de contenció fiscal

L’Ajuntament 
destinarà 1,4 
milions d’euros 
per iniciar l’obra 
al Passeig Marítim 
perquè el
Ministeri no
tenia cap 
partida en els 
pressupostos

Per segon any 
consecutiu es 
destinen diners a 
generar ocupació 
mitjançant 
el projecte 
Calafell Crea

Si Adif no executa 
l’obra del pas 
subterrani del 
carrer Pisuerga, 
l’Ajuntament ha 
reservat diners 
per fer-se’n càrrec

La tendència era incrementar l’IBI, tal com es pot veure en el gràfic. Aques-
ta tendència s’ha aturat en els darrers dos anys a causa del compromís de 
l’Ajuntament de no incrementar la pressió fiscal. 
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Per aquest exercici 2014 l’Ajuntament 
demanarà un crèdit per poder afrontar 
inversions clau per al municipi. No obs-
tant això, l’endeutament al cap de l’any 
haurà disminuït per tercer any consecu-
tiu. L’endeutament de Calafell a final de 
2013 era del 104,78% mentre que a final 
del 2014 serà del 97,20%. D’altra banda, 
l’Ajuntament de Calafell ha previst des-
tinar 1,4 milions d’euros per poder iniciar 
les obres del Passeig Marítim de Calafell 
Platja, ja que no existeix cap partida en 
els pressupostos de l’Estat per aquesta 
obra. També s’ha previst una partida de 
633.000 euros per a inversions a Segur 
de Calafell, que es podrien destinar a fer 
el pas subterrani, en cas que finalment 

Adif no executi l’obra aquest any.
Com ha explicat l’alcalde de Calafell, 
Joan Olivella, “aquests són uns projec-
tes ambiciosos i que no volem que es re-
tardin, perquè són del tot necessaris per 
al municipi”. En aquest sentit, l’alcalde 
també ha afegit que, l’equip de govern 
continua apostant per les polítiques so-
cials, especialment pel que fa a tot allò 
que té a veure amb l’ocupació i l’atenció 
als ciutadans, i ha volgut destacar “els 
grans esforços que estem fent perquè 
les coses funcionin en moments tan 
complicats pel bé del municipi”.

Principals inversions per al 2014

El presupuesto del Ayuntamiento de Calafell para el año 2014 asciende a un total de 41.418.296,58 euros. Este es un presupuesto que, tal como ha explicado el alcal-
de de Calafell, Joan Olivella, “se caracteriza por seguir la línea de contención de los últimos años, puesto que nuestro objetivo es ir reduciendo progresivamente el 
gasto pero mantener la buena prestación de servicios públicos”. Pero, a pesar de la línea de contención que sigue este presupuesto, el alcalde de Calafell también ha 
explicado que “apostamos por hacer acciones que dinamicen y mejoren nuestro municipio”. Por esto, este año 2014 se ha previsto destinar 4.356.000 euros a inver-
siones en el municipio, cosa que representa el 10% del total del presupuesto. Así mismo, también hay que destacar que todas estas inversiones se llevarán a cabo sin 
aumentar la presión fiscal a los ciudadanos de Calafell, puesto que, según la regidora Montse López, “se han congelado todos los impuestos y tasas municipales para 
este ejercicio. En este sentido, aunque ha habido una actualización  de los precios  de los contratos de servicios el Ayuntamiento los podrá asumir sin incrementar la 
presión fiscal a los ciudadanos, gracias a la política de contención y austeridad aplicada en estos últimos años.  Por otro lado, hay que destacar que no se han incre-
mentado tributos que afectan muy directamente la economía familiar cómo son el agua, el alcantarillado y la recogida basura. También se ha previsto un paquete 
de ayudas sociales que beneficia los colectivos con menos capacidad económica y se ha creado también una nueva línea de ayudas destinada a los jóvenes, para que 
puedan acceder a una vivienda de propiedad. 

o

El govern 
calafellenc aposta 
per les polítiques 
d’atenció als
ciutadans

Renovació i millora 
d’equipaments, com el 
Pavelló Jaume Vilamajó 
(100.000€), l’Espai Jove 
(6.000€) o el nou Centre 
Cívic Cinema Iris (90.000€)

Millores urbanes amb 
el Pla director de carrers 
(200.00€) i el Pla de 
mobilitat de Segur 
(50.000€)

Continuació del
Pla de barris (130.000€),
al nucli històric 
de Calafell

Museïtzació de la 
Confraria de Pescadors 
(200.000€)

2a edició del projecte 
d’ocupació Calafell Crea 
(150.000€)

Passeig marítim de 
la platja de Calafell 
(1,4 milions d’euros)

Inversions a Segur de 
Calafell (633.000€), entre les 
quals es preveu poder fer 
el pas subterrani a la via, 
al carrer Pisuerga, en el cas 
que Adif no l’executi

Per aquest any 2014 s’han hagut de reservar 765.000 euros en el pres-
supost per poder fer front al pagament a què ens obliga una sen-
tència judicial. En l’anterior mandat, es van expropiar, per part de 
l’Ajuntament, els terrenys on ara s’ha habilitat el pàrquing del Blan-
quet per valor de 6.000 euros. Aquests terrenys es van voler pagar 
com a zona rústica, tot i que estan situats enmig de la trama urbana, i 
ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l’Ajuntament 
a pagar el cost real dels terrenys, sense possibilitat de recórrer la sen-
tència, ja que considera que en cap cas es poden catalogar aquests 
terrenys com a zona rústica.

Obligats a pagar
765.000 euros per
l’expropiació l’any 2009 
dels terrenys del Blanquet 

Desenvolupar
econòmicament,
socialment i 
culturalment
el municipi
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Un 21% menys d’accidents
El nou Pla de mobilitat de Segur redueix
els sinistres a la zona on s’ha implantat

Rehabilitació de la part antiga del cementiri 
L’Ajuntament de Calafell realitzarà 
durant aquest any 2014 la rehabi-
litació d’una part de la zona més 
antiga del cementiri, gràcies a dues 
subvencions que sumen 85.000 
euros. Les subvencions atorgades 
corresponen al Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC), que 
atorga la Generalitat, i al Pla d’Acció 
Municipal (PAM), que atorga la Di-
putació de Tarragona. Pel que fa al 
PUOSC, l’Ajuntament de Calafell ha 
decidit destinar la partida de 2014 
corresponent a “Obres de conserva-
ció i manteniment”, i pel qual s’obté 
una subvenció de 65.000 euros, a 
aquesta rehabilitació del cementiri. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Ca-
lafell també destina 20.000 euros 
del PAM a aquesta actuació.

A les zones on s’ha implantat 
el nou Pla de mobilitat de 
Segur de Calafell el nombre 

d’accidents que hi ha hagut durant 
2013 ha baixat un 21%, si ho comparem 
amb els que hi va haver durant l’any 
2012. L’alcalde de Calafell, Joan Olive-
lla, valora molt positivament aques-
ta dada que “demostra l’efectivitat 
d’aquest Pla de mobilitat que hem 
començat a posar en marxa, l’objectiu 
principal del qual era combatre l’alt 
índex d’accidentalitat que es produïa 
al nucli de Segur de Calafell”.
De fet, aquest nucli presentava un ín-
dex de sinistralitat per sobre de la mit-
jana de Catalunya. Per això, a principis 
de 2013, l’Ajuntament de Calafell va 
posar en marxa aquest Pla de mobili-
tat per reduir el nombre d’accidents. 
De moment, s’ha dut a terme la fase 1 
i 2 d’aquest Pla de mobilitat, que pre-
veu 5 fases d’execució.
La baixada d’un 21% del nombre ac-
cidents en aquestes zones encara és 
més important si tenim en compte 
que durant el 2013 ha baixat un 6%  
amb relació a l’any 2012 a tot el mu-
nicipi.

I a partir d’ara, el sector oest
La implantació del Pla de mobilitat se-
guirà pels sectors amb més vinculació 
amb les zones on ja s’aplica i que, en 
aquest cas, corresponen a les zones 5 
i 3. Aquest 2014 s’implantarà a la zona 
5 i, abans de dur-la a terme, es faran 
sessions informatives amb els veïns 
i les veïnes de la zona. Es preveu que 
abans de l’estiu entri en funciona-
ment aquesta nova reordenació viària 
en el sector 5.

Global
municipi
Calafell

Zones d’aplicació
del Pla de mobilitat
de Segur de Calafell

El Ayuntamiento de Calafell rea-
lizará durante este año 2014 la 
rehabilitación de una parte de la 
zona más antigua del cementerio, 
gracias a dos subvenciones que 
suman 85.000 euros. Las subven-
ciones otorgadas corresponden 
al Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC), que otorga 
la Generalitat, y al Pla d’Acció 
Municipal (PAM), que otorga la 
Diputació de Tarragona. Con res-
pecto al PUOSC, el Ayuntamiento 
de Calafell ha decidido destinar la 
partida de 2014 correspondiente a 
“Obras de conservación y mante-
nimiento”, y por el cual se obtiene 
una subvención de 65.000 euros, 
a esta rehabilitación del cemente-
rio. Por otro lado, el Ayuntamien-
to también destina 20.000 euros 
del PAM a esta actuación.

6% 21%

Reducció d’accidents de trànsit 

Les obres es faran 
aquest any i s’hi 
destinaran 85.000 
euros, fruit de 
dues subvencions

En las zonas donde se ha implan-
tado el nuevo Plan de movilidad 
de Segur de Calafell, el número 
de accidentes durante el 2013 ha 
descendido un 21%, si lo compara-
mos con el año 2012. El alcalde de 
Calafell, Joan Olivella, valora muy 
positivamente este dato, ya que 
“demuestra la efectividad del Plan 
de movilidad que hemos empeza-
do a implantar, cuyo objetivo prin-
cipal era combatir el alto índice de 
accidentalidad que se producía el 
núcleo de Segur de Calafell”. De 
hecho, Calafell presentaba un ín-
dice de accidentalidad por encima 
de la media de Cataluña, por lo 
que a principios de 2013 el Ayun-
tamiento puso en marcha este 
plan de movilidad, con el objetivo 
de reducir el índice de accidentes. 
La rebaja de un 21% del número 
de accidentes en estas zonas es 
aún más importante si tenemos 
en cuenta que durante el año 2013  
ha bajado un 6% en relación al 
año 2012 en todo el municipio.

La zona 5 serà la 
pròxima àrea on 
s’aplicarà el nou
Pla de mobilitat
de Segur 
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Nova estació de bombament d’aigua
Situada al passatge de Sant Antoni, solucionarà els problemes de males olors 
que produïa l’antiga estació del carrer de Sant Pere

A mitjan mes de gener van començar les obres de renovació del carrer 
Sant Pere, al nucli de la Platja de Calafell. Aquestes obres, que tindran 
una durada aproximada d’uns tres mesos, no només preveuen subs-
tituir tot el paviment sinó també fer el carrer totalment accessible 
i reorganitzar els serveis existents, en especial la xarxa de pluvials i 
l’enllumenat públic.
Tal com explica el tinent d’alcalde d’Obres Públiques, Manteniment i 
Medi Ambient, Rafel Solé, “l’obra s’ha plantejat de manera que el nou 
paviment del carrer Sant Pere tingui una continuïtat estètica amb el 
futur Passeig Marítim”. En aquest sentit, es col·locarà un tipus de ra-
jola d’un color semblant a la que es col·locarà amb la remodelació del 
passeig marítim, i que serà més petita que la que hi ha ara, per tal que 
no es trenqui al passar-hi els vehicles de gran tonatge o els camions de 
neteja.
L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, ha explicat que “el tipus de paviment 
que col·locarem en aquest carrer servirà de model per a la resta de la 
zona de vianants i carrers adjacents que es renovaran posteriorment”. 
L’alcalde ha afegit que “una vegada acabada aquesta obra tindrem re-
modelada una de les principals vies d’entrada del nucli de Calafell Plat-
ja, el més turístic del municipi”.

Aquest mes de gener ha entrat en 
funcionament la nova estació so-
terrada de bombament d’aigua 

(EBAR), construïda davant del passat-
ge de Sant Antoni. Aquesta nova EBAR 
substitueix l’antiga estació de bomba-
ment, que estava situada al carrer Sant 
Pere prop de la Confraria de Pescadors, 
i recollirà les aigües residuals de: Cala-
fell Platja, Calafell Residencial, el Prat 
de Calafell, la zona del Vilarenc i la zona 
sud de Calafell Poble. La construcció de 
la nova estació ha permès millorar les 
condicions d’evacuació de les aigües re-

siduals i, al mateix temps, eliminar les 
males olors que es produïen a l’antiga 
estació del carrer Sant Pere a causa de 
la seva antiguitat. “Creiem que la cons-
trucció d’aquesta nova EBAR serà molt 
beneficiosa per als ciutadans de Calafell, 
ja que per fi tenim una estació de bom-
bament en condicions i amb capacitat 
suficient per la dimensió del municipi”, 
afirma l’alcalde de Calafell, Joan Olivella. 
Així mateix, l’Ajuntament de Calafell ha 
aprofitat les obres de la nova EBAR per 
dur a terme una renovació completa de 
tot el passatge de Sant Antoni.

Este mes de enero ha entrado en 
funcionamiento la nueva esta-
ción subterránea de bombeo de 
agua (EBAR), construida frente 
al pasaje Sant Antoni. Esta nueva 
EBAR sustituye la antigua esta-
ción de bombeo, que estaba si-
tuada en la calle Sant Pere cerca 
de la Cofradía de Pescadores, y 
recogerá las aguas residuales de: 
Calafell Playa, Calafell Residen-
cial, El Prat de Calafell, la zona del 
Vilarenc, y la zona sur de Calafell 
Poble. La construcción de la nue-
va estación ha permitido mejorar 
las condiciones de evacuación de 
las aguas residuales y, al mismo 
tiempo, eliminar los malos olores 
que se producían en la antigua 
estación de la calle Sant Pere de-
bido a su antigüedad. Asímismo, 
el Ayuntamiento de Calafell ha 
aprovechado las obras de la nue-
va EBAR para llevar a cabo una 
renovación completa de todo el 
pasaje de Sant Antoni. Las obras 
de construcción de la nueva EBAR 
han finalizado un año más tarde 
de lo que estaba previsto. Esto ha 
sido debido a la complejidad de 
la obra puesto que se trabajaba 
sobre diferentes tipos de arenas 
a mucha profundidad (en algu-
nos puntos hasta 9 metros) en 
un espacio muy estrechado, y a 
la detección de errores en el pro-
yecto inicial, redactado al 2010, y 
que obligaron a tener que rehacer 
todo el proyecto. 

Es renova el paviment i la xarxa de pluvials del carrer Sant Pere

Una obra difícil tècnicament
i econòmicament

Les obres de construcció de la nova 
EBAR han finalitzat un any més 
tard del que estava previst. Això 
ha estat a causa de la complexitat 
de l’obra, ja que es treballava sobre 
diferents tipus de sorres a molta 
fondària (en alguns punts fins a 9 
metres) en un espai molt estret i a 
la detecció d’errors en el projecte 
inicial, redactat el 2010, i que van 
obligar a haver de refer tot el pro-
jecte. D’altra banda, i amb relació 
al cost econòmic de l’obra, aquesta 
havia de ser assumida al 50% per 
l’Ajuntament de Calafell i l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), segons 
el conveni signat entre les parts 
l’any 2010. No obstant això, la Ge-
neralitat estima que no procedeix 
finançar l’obra perquè el conveni 
especifica que l’obra havia de co-
mençar el mateix any 2010 i no es 
va iniciar fins al 2011. L’Ajuntament 
ha interposat un recurs contenciós 
administratiu per exigir que es 
compleixi el conveni.

En alguns punts 
s’ha hagut de 
treballar fins a
9m de fondària
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Calafell es promociona a Fitur
S’ha mantingut reunions de treball amb un operador turístic rus i una 
agència receptiva de joves esportistes anglesos, entre d’altres

L’Ajuntament de Calafell va aprovar 
en el darrer ple municipal i per una-
nimitat de tots els grups municipals 
(CiU, PP, PSC i UAM), una moció per 
demanar que la C-31, al seu pas pel 
Penedès, sigui catalogada com a via 
urbana. D’aquesta manera es vol 
evidenciar que la C-32 és l’única via 
ràpida d’aquesta zona i demanar-ne, 
per tant, la gratuïtat per als veïns. 
En la moció es demana a la Direcció 
General d’Infraestructures de Mo-
bilitat Terrestre del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat la catalogació del tram de 
la C-31 entre el Vendrell (PK. 135,150 
aprox.) i Sant Pere de Ribes (PK. 
157,800 aprox.) com a carretera de 
la xarxa comarcal i del tram entre 
Sitges (PK. 163,200 aprox.) i Les Bo-
tigues de Sitges (PK. 176,500 aprox.) 
com a carretera de la xarxa local.

Calafell ha estat present, un any 
més, a Fitur, la fira internacional 
de turisme que ha tingut lloc a 

Madrid, del 22 al 26 de gener. Aquesta 
és una de les fires turístiques més im-
portants a Europa, ja que compta amb 
la participació de gairebé 9.000 empre-
ses expositores, de 167 països diferents, 
i l’any passat va tenir més de 207.000 
visitants. Així doncs, la presència en 

aquesta fira representa una gran opor-
tunitat de promocionar Calafell com a 
destinació turística als mercats exte-
riors.
El Patronat de Turisme de Calafell ha 
promocionat en aquesta fira tota l’oferta 
turística del municipi des del taulell que 
la Costa Daurada té a l’estand de Ca-
talunya i que enguany es presentava 
sota el lema “A tu manera”. L’oferta tu-

rística de Calafell va dirigida principal-
ment al turisme familiar, però lligat a 
altres tipus de turisme com poden ser 
el cultural, l’esportiu o el gastronòmic. 
L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, i la 
regidora de Turisme, Olga Elvira, han 
estat presents en aquesta fira, on han 
mantingut diverses reunions de treball, 
amb l’objectiu de reforçar l’arribada de 
turistes al municipi. Així, per exemple, 

alcalde i regidora van reunir-se amb 
Viatges Olympia, un operador turístic 
receptiu de turisme rus. Així mateix, 
també es van reunir amb Goes Travel, 
agència receptiva de grups de joves es-
portistes i músics anglesos.

Any de les famílies nombroses 
A més, també es van establir contactes 
amb la Asociación de Familias Numero-
sas, així com amb dirigents de l’Agència 
Catalana de Turisme, per tal de posar en 
marxa l’Any de les Famílies Nombroses 
que es durà a terme a tot Catalunya el 
2014. Cal recordar que Calafell gaudeix, 
des de l’any 2006, de la marca de Desti-
nació de Turisme Familiar.

Presentació dels 
resultats del Procés 
del Mercat Vell

El ple demana 
catalogar la C31 
com a via urbana

El dia 13 de febrer es durà a terme la 
darrera fase del procés participatiu per 
decidir el futur del Mercat Vell de Cala-
fell. L’Ajuntament presentarà a la ciu-
tadania els resultats de les votacions, 
després que una comissió tècnica hagi 
validat que la proposta guanyadora 
sigui viable econòmicament i tècnica-
ment. Si no fos així, s’analitzaria la via-
bilitat de les propostes amb més vots 
per tal de garantir la realització de la 
proposta finalment seleccionada. 
Recordem que van poder votar en 
aquest procés tots els empadronats a 
Calafell majors de 15 anys. Els partici-
pants en la votació van poder triar en-
tre 19 propostes diferents, elaborades 
per persones del municipi que van par-
ticipar en les sessions de debat orga-
nitzades per l’Ajuntament de Calafell. 
En aquestes sessions hi van participar 
85 persones.

Fitur és una de les 
fires turístiques 
més importants 
d’Europa amb 
gairebé 9.000 
empreses 
expositores
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L’Ajuntament crea un carnet de
descomptes per a la gent gran
El carnet Calafell Viu+ permetrà obtenir diferents avantatges en
establiments dedicats al benestar de les persones de la tercera edat

Calafell ja disposa, a partir d’ara, d’una associació dedicada a les persones 
afectades de fibromiàlgia. Sol Pots Lluitar? (SPLAF) és una nova entitat crea-
da recentment per persones afectades per aquesta malaltia i que vol ser una 
eina de suport per a totes aquelles persones que pateixen fibromiàlgia. Des de 
l’Ajuntament es valora molt positivament la creació d’aquesta associació, que 
és la primera al municipi dedicada a les persones que pateixen aquesta malal-
tia. El regidor de Sanitat, Francisco Clavero, afirma que “la fibromiàlgia és una 
malaltia que afecta un nombre considerable de persones i que, per les seves 
característiques especials, requereix el reconeixement i el contacte entre els 
pacients. Per això és fonamental el paper de les associacions”.
Aquesta associació està presidida per Francisca Casado i ja té dues persones 
més al capdavant, una de les quals és fisioterapeuta. L’Ajuntament els ha ce-
dit un espai a les Dependències Municipals de la Platja, on cada dijous de  16 
a 19 hores ofereixen diverses activitats dirigides als afectats per fibromiàlgia. 
Entre altres activitats es duen a terme tallers, treballs manuals i gimnàstica. 
De moment, ja hi ha una desena de persones que assisteixen als serveis que 
ofereix SPLAF.

L’Ajuntament de Calafell ha posat 
en marxa un nou carnet per a la 
gent gran que els permetrà tenir 

descomptes en establiments del muni-
cipi dedicats al benestar personal. 
La creació de la targeta Calafell Viu+ 
respon a la voluntat de l’Ajuntament 
d’oferir facilitats a la gent gran per po-
der accedir a qualsevol tipus de servei 
que ajudi a millorar el seu benestar i hi-
giene personal, en un moment en què la 
crisi econòmica afecta molt perjudicial-
ment aquest col·lectiu de persones. En 

aquest sentit, tots els establiments que 
col·laboraran en aquest projecte tenen 
en comú que estan dedicats al benestar 
de la gent gran i als seus efectes posi-
tius en la vida diària. Així, per exemple, 
hi ha dentistes, farmàcies, centres mè-
dics, centres d’estètica, perruqueries o 
centres de salut, entre d’altres. Això per-
metrà, d’una banda, donar facilitats a la 
gent gran i de l’altra també permetrà in-
centivar la promoció econòmica de Ca-
lafell, especialment durant la tempora-
da amb un índex de turisme més baix. 

La regidora de Benestar i Família de 
l’Ajuntament de Calafell, Maria Verge, 
ha explicat que “hem pensat en la gent 
gran i també en els comerços de Calafell, 
per tal que tothom en surti beneficiat”. 
El carnet Calafell Viu+ implicaràque 
la gent gran accedeixi a tota una sèrie 
d’avantatges i descomptes tant en co-
merços com en serveis que puguin pres-
tar entitats del municipi o el mateix 
Ajuntament. També es podran obtenir 
descomptes en activitats organitzades 
per tercers al municipi.

Conveni amb Fòrum Calafell

Neix una associació dedicada als 
afectats de fibromiàlgia a Calafell

L’Ajuntament de Calafell i el Fòrum Calafell han subscrit un acord de 
col·laboració que estarà vigent durant tot l’any 2014. D’acord amb el conveni 
signat, Fòrum Calafell es compromet a desenvolupar campanyes i activitats 
que dinamitzin l’activitat comercial del municipi. Així mateix, l’Ajuntament de 
Calafell també es compromet a col·laborar i promocionar totes les campanyes 
que Fòrum Calafell dugui a terme amb aquest objectiu.

El Ayuntamiento de Calafell ha 
puesto en marcha un nuevo car-
net para la gente mayor que les 
permitirá disfrutar de descuentos 
en establecimientos del municipio 
dedicados al bienestar personal. 
La creación al tarjeta Calafell VIu+ 
responde a la voluntad del Ayun-
tamiento de ofrecer facilidades a 
la gente mayor para que puedan 
acceder a cualquier tipo de servicio 
que contribuya a mejorar su bien-
estar e higiene personal, en un mo-
mento en que la crisis económica 
afecta muy perjudicialmente a este 
colectivo de personas. Todos los es-
tablecimientos que colaborarán en 
este proyecto tienen en común que 
están dedicados al bienestar de la 
gente mayor y a sus efectos positi-
vos en la vida diaria.

Dentistes, centres 
mèdics i d’estètica, 
perruqueries i 
farmàcies oferiran  
descomptes
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El diumenge 1 de desembre a 
Calafell va tenir lloc la prime-
ra exhibició d’Street Work al 
Baix Penedès. El campionat 
va estar organitzat per grup 
d’Street Workout de Cala-
fell, Spartans Barz,  amb la 
col·laboració de la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament de 
Calafell. L’exhibició/campionat 
va aplegar més de 50 atletes 
participants d’arreu de l’Estat 
espanyol: Múrcia, Madrid, 
Santander, Alacant... i va te-
nir lloc a l’espai Workout Park, 
àrea d’entrenament esportiu a 
l’aire lliure, situada  a la plaça 
del Mil·lenari de Calafell.

Coincidint amb Sant Silvestre, Calafell va celebrar l’última regata de l’any. En aquest cas es trac-
tava d’una regata “scoring” de patí català, la primera d’aquestes característiques que es dispu-
ta a Calafell. El guanyador de la regata va ser Jordi Sànchez, seguit en segon lloc per Albert Vidal 
i en tercer lloc per Joaquim Vidal. L’atractiu d’aquest tipus de regata és que els participants han 
d’aguantar el patí escorat i el guanyador és aquell que aconsegueix fer el trajecte marcat amb 
la màxima rapidesa possible. La regata estava organitzada per l’Escola de Vela de Calafell. Un 
total de 10 embarcacions de patí català van participar en aquesta regata scoring, força difícil, a 
causa de la manca de vent.

L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, acompan-
yat de la tinent d’alcalde de Promoció Econò-
mica, Olga Elvira, i la regidora d’Esports, Maite 
Gonzàlez, han volgut felicitar el motorista 
calafellenc Àlex Toledo per la temporada rea-
litzada. Amb només 12 anys, Toledo ha estat 
enguany un dels pilots més destacats en la 
categoria de 80cc, ja que ha aconseguit ser el 
7è classificat del Campionat d’Espanya 2013 i 
el 3r al Circuit d’Albacete. Diferents equips de 
Moto3 i Moto4 ja s’han interessat per aquest 
jove pilot després d’aquests resultats.

Primera
exhibició 
d’Street Workout
a Calafell

I Trofeu Scoring de Patí Català

Reconeixement
al jove pilot de 
motos Àlex Toledo
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Els calafellencs Jordi Sànchez i Sergi Cadenas han quedat en la primera i se-
gona posició, respectivament, en la categoria F18 del Campionat Nacional de 
Hobie Cat, celebrat el primer cap de setmana de desembre, en aigües del RCR 
d’Alacant. En aquest campionat hi participaven vint embarcacions Hobie Cat, 
en les categories Hobie Cat 16, F18 i Intersèries, i representant les comunitats 
autònomes de Catalunya, Andalusia, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana. 
Van ser tres dies de competició marcats per les condicions de vent, encara que 
al final es van poder completar un total de quatre proves de les nou previstes.

El divendres 6 de desembre l’alcalde de Calafell, Joan Olivella, acompanyat de la regidora d’Esports, Maite González, i regidors del consistori, van as-
sistir al  tradicional Festival de Patinatge Artístic de la secció de patinatge del Club Patí Calafell. Al Festival s’hi van mostrar 8 coreografies realitzades 
per 8 clubs de patinatge de Catalunya: Riudoms, Casal de l’Espluga, Vilafranca del Penedès, Roda de Berà, el Monjos, Reus Ploms, Cubelles i Valls, que 
es van voler sumar a la festa de cloenda del Club Patí Calafell. Així mateix, la secció de patinatge de Calafell va exhibir 4 representacions de coreo-
grafies, 6 coreografies individuals i un final de festa on van interpretar Els Barrufets. Actualment, la secció de patinatge del Club Patí Calafell té 158 
patinadores d’entre 4 i 22 anys.

Els calafellencs Jordi Sànchez i Sergi Cadenas, 
guanyen el Campionat Nacional de Hobie Cat

Festival de Patinatge Artístic del Club Patí Calafell
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breus

Premis del XII Concurs de 
fotografia Calafell 18x24 
19/12/2013

El primer premi, de 300 euros, va 
ser per a Ignasi Pellisa, de Moja 
(Olèrdola), per la fotografia titu-
lada Medieval. El segon premi, de 
180 euros, va ser per a Lluís López 
Carceller, del Vendrell, per la imatge 
titulada Tot a punt, inspirada en el 
Riverside Calafell.

El Consell de Formentera 
s’interessa per l’atenció   
ciutadana de Calafell
12/12/2013

Una delegació del Consell Insular de 
Formentera va visitar l’Ajuntament 
de Calafell per interessar-se tant 
pel seu model de Servei d’Atenció al 
Ciutadà com també pel model 
de gestió dels procediments 
administratius. 

Homenatge a Lourdes        
Inglés, pels  25 anys com a 
infermera al CAP de Calafell 
13/12/2013

Es va fer durant el tradicional acte 
de celebració del Nadal al Centre 
d’Alta Resolució  (CAR) de Calafell 
i hi van assistir, per part de Santa 
Tecla, el seu director general, Joan 
M. Adserà, i de l’Ajuntament de 
Calafell, l’alcalde, Joan Olivella.

L’Ajuntament lliura 5 pane-
res de Nadal, entre els usua-
ris de la deixalleria mòbil
27/12/2013

Els participants en aquest sorteig 
han portat, com a mínim, deu pro-
ductes per reciclar a la deixalleria 
mòbil de Calafell. Les cinc paneres 
de Nadal tenen un valor aproximat 
de 100 euros, en productes alimen-
taris.

Es crea l’associació Country 
Calafell
2/01/2014

Té com a objectiu ensenyar a ballar 
country i apropar aquest estil de 
ball a tota la comarca del Baix Pene-
dès i a les zones dels voltant.
L’entitat ofereix classes cada 
dimecres, al Centre Recreatiu de 
Calafell (carrer Marquès de Samà, 
s.n) de 19.30 h a 20.30 h el nivell 
d’iniciació i, de 20.30 h a 21.30 h, el 
nivell intermedi. Totes les classes 
van a càrrec d’instructors titulats 
que tenen una àmplia experiència 
dins de l’ensenyament de l’estil de 
ball country. Es pot contactar amb 
aquesta nova associació a través d’a
micsdelcountrycalafellhotmail.com.

Al descobert les restes més 
antigues trobades a Calafell
2/12/2013

L’equip d’arqueòlegs del Seminari 
d’Estudis i Recerques Prehistòriques 
(SERP) de la Universitat de Barce-
lona que treballen als jaciments 
prehistòrics del municipi de Calafell 
van descobrir les que, fins ara, són 
les restes arqueològiques més anti-
gues trobades al municipi de Cala-
fell. La troballa realitzada a la Cova 
Foradada tracta de diverses restes 
de sílex, ossos treballats i cargols 
perforats que tenen una antiguitat 
de 28.000 anys i que són les restes 
que van deixar un grup d’homes de 
Cromanyó que utilitzaven la cova 
durant el Paleolític Superior inicial. 

Nova entitat: Associa-
ció Gossos en Acció, amb          
finalitats terapèutiques
14/12/2013

El dissabte 14 de desembre es 
va inaugurar el local social que 
l’Ajuntament de Calafell ha cedit a 
la nova Associació Gossos en Acció, 
situat a l’edifici de Correus de Segur 
de Calafell. L’associació  ofereix 
teràpies amb animals dirigides a 
persones grans, discapacitats i nens 
amb por als gossos per tal d’ajudar 
a millorar la confiança en ells ma-
teixos i reforçar la seva forma física 
i emocional.  Aquestes teràpies 
són gratuïtes. El local està obert el 
dimarts, dimecres i divendres de 16 
a 20 h, i els dissabtes de 9 a 13 h.

Concert de Nadal del Cor 
Orfeó Calafellenc
22/12/2013

El Cor Orfeó Calafellenc va oferir el 
diumenge, 22 de desembre, el tradi-
cional Concert de Nadal a l’Església 
de la Santa Creu de Calafell. El 
concert, que va durar més d’una 
hora, va tenir dues parts. La prime-
ra va estar protagonitzada per la 
soprano Mar Gómez, que va oferir 
un repertori de cançons acompan-
yada al piano pel director del Cor 
Orfeó Calafellenc, Albert Recasens. 
En la segona part del concert, el 
Cor Orfeó Calafellenc, integrat per 
40 components, va interpretar un 
seguit de cançons populars i de 
nadales. 
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El grup calafellenc Buhos publica el
seu nou disc d’estudi ‘Natura salvatge’
El treball compta amb les col·laboracions de músics com Albert Pla, Els 
Catarres, Txarango i Guillem Gallart dels Strombers

El grup de rock calafellenc Buhos ha publicat aquest mes de gener el seu nou disc 
d’estudi, Natura Salvatge (Música Global), enregistrat als estudis Can Pardaler d’Artés 
sota la producció de David Rossell. L’àlbum conté un total d’onze temes composats 
per Guillem Solé i Jaume Nin i compta amb un nombre important de col·laboracions 
d’altres músics de l’escena catalana. A “El Vaso” podrem escoltar l’Albert Pla. També els 
Catarres i Ferran Gallart dels Strombers col·laboren a “180º”, mentre que Txarango fa el 
mateix a “Som una melodia” i Pulpul d’Ska-p es deixa sentir a “Toca Hamelin”. 
L’àlbum  es pot aconseguir mitjançant descàrrega gratuïta a la seva pròpia web (www.
buhosrock.com). És una barreja de rock, ska i reggae, amb lletres combatives i alhora 
festives. Durant aquest mes de febrer es preveu que surti a la venda la versió física del 
disc. El 22 de febrer és la data fixada pel concert de presentació del disc, que tindrà lloc 
al Music Hall de Barcelona, a partir de les nou del vespre.

Presentació de l’Escola de Dansa Diana Acero

Lliurament de la 13a edició dels Premis La Mar de Lletres

El passat divendres, 13 de desembre, es va 
presentar l’Escola de Dansa Diana Acero, 
al Teatre Auditori Joan Colet. L’alcalde de 
Calafell, Joan Olivella, acompanyat de la re-
gidora d’Esports i Promoció Esportiva, Maite 
González,  i diversos regidors del consistori, 
així com pares, avis i amics dels alumnes de 
l’escola, van ser presents en aquest acte. 
L’Escola de Dansa Diana Acero forma part 
del Club Esportiu Calafell i n’esdevé una 
de les seves seccions més importants. En 
aquesta escola de dansa s’imparteixen clas-
ses de jazz, dansa clàssica, dansa moderna 
i clàssic espanyol a alumnes a partir de 3 
anys i fins que cursen l’ESO.

La Casa Barral de Calafell va ser l’escenari un any més del lliurament de la XIII Edició dels Premis la Mar de Lletres, organitzat per la regidoria de Cultura 
de Calafell. Pel que fa al Premi de Poemes de Mar, del total de 63 poemes presentats, el primer premi, dotat amb 400 euros, ha estat per a Joan Carles 
González, de Mataró, pel seu poema ‘Temerari’, remolcat al desguaç. El segon premi, dotat amb 250 euros, ha estat per a Teresa Serramià, de Barcelona, 
pel poema titulat Vèrtex d’aigua.
A la categoria de Contes de Nadal, s’hi han presentat 62 contes. La guanyadora del primer premi de la Categoria Sènior, dotat amb 600 euros, ha estat 
per a Tecla Martorell, de Tarragona, pel conte titulat La cabreta clapada. El segon premi d’aquesta categoria, dotat amb 300 euros, ha estat per a Manuel 
Roig, d’Alacant, pel conte Inaugurant el Nadal. En la categoria júnior de Contes de Nadal, la guanyadora del primer premi, dotat amb 250 euros, ha estat 
Júlia Real, de 16 anys i resident a Calders, pel conte Pi, piiip! Cal treure les galetes del forn!. El segon premi d’aquesta categoria, dotat amb 150 euros, ha 
estat per a Roger Ribas, de 15 anys i de Montblanc, pel conte La màgia d’uns colors. Finalment, del  total de 7 treballs presentats, el primer Premi de Recer-
ca Climent Rollan, dotat amb 400 euros, ha estat per a Jordi Cardona, d’Ogern, pel treball titulat La Lola, entre la muntanya i Barcelona. 
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Treballs del dia a dia
Repintada de mobiliari urbà Arranjament de voreres

Desbrossament i retirada de runes

Parc de la Pau C/ Alemanya

C/ Mèxic

C/ Duero

Plaça Mariano Soler

C/ Carme Desvalls

Casa Nova Casa Vella
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Treballs del dia a dia

Si sabeu d’alguna vorera en mal estat, d’alguna paperera trencada 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. Inten-
tarem arreglar la incidència tan aviat com sigui possible, tot i que us fem saber tenim moltes millores 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’ha retirat runa de les urbanitzacions de la zona de muntanya de Mas Ro-
meu, Mon Mar, Segur de Dalt i Brises.
S’ha procedit a arranjar les voreres de la Ronda de Sant Miquel de Segur de 
Calafell.

S’ha procedit a arranjar escocells de les palmeres del tram del Passeig Marí-
tim de Segur de Calafell que toca al terme municipal de Cunit.

S’està procedint a pintar el vial del Passeig Marítim.

S’han plantat flors al Parc de la Sínia.
S’han dut a terme treballs de pintura i manteniment a la plaça de l’Església de 
Segur de Calafell 

S’ha procedit a netejar els sistemes de recollida de pluvials que hi la la plaça 
del port Calafell-Segur. 
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Candelera extraordinària 2014

L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, i el president 
de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, acom-
panyats de la regidora de Cultura i Ensenyament 
de Calafell, Sandra Suàrez, i d’altres regidors del 
consistori, van inaugurar el dissabte 11 de gener, 
l’exposició Evolució iconogràfica de les imatges 
de la Mare de Déu, del pintor i escultor calafe-
llenc Rafel Romeu. La inauguració d’aquesta 
exposició era el primer dels actes que es duen a 
terme amb motiu de la celebració extraordinària 
de la Festa Major de la Candelera.

Exposició sobre la 
Mare de Déu

Actes
pendents
Del 14 al 28 
de febrer
Divendres 14 de febrer
TAST DE VINS DO PENEDÈS
A les 19h. Fonda Antiga
Incripcions a Cal Bolavà
Tel. 977 69 90 09 ext. 470

Dissabte 15 de febrer
CONCERT amb l’Escola
de Música Contrapunt
A 2/4 de 8 de vespre. 
Teatre Auditori Joan Colet 

Diumenge 16 de febrer
BALLADA DE SARDANES
A les 12h. Plaça de Catalunya

CONCERT DE SARDANES
amb la Cobla Maricel
A 2/4 de 6 de la tarda. 
Teatre Auditori Joan Colet.

Divendres 21 de febrer
PRESENTACIÓ DEL 
DOCUMENTAL ‘CALAFELL., 
EVOLUCIÓ D’UN POBLE’
A les 8 del vespre. 
Teatre Auditori Joan Colet

Diumenge 23 de febrer
RODA D’ESBARTS DE 
VETERANS
A 2/4 d’1 del migdia
Plaça Catalunya

TEATRE MUSICAL. ‘PINOTXO’
A les 18 h. Teatre Joan Colet

Divendres 28 de febrer
DIA D’ANDALUSIA
PRESENTACIÓ DEL 
DOCUMENTAL ‘CALAFELL, 
ELS PRIMERS IMMIGRANTS’
A les 19 h 
Celler de Cal Bolavà. 
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entitatsassociacions

Grup Globus Roig Calafell
El Globus Roig de Calafell es va fundar l’any 1987. Des del seu naixement té 
com a objectiu principal inculcar als infants de 4 a 17 anys valors rellevants 
per tal que puguin desenvolupar-se i créixer i perquè puguin assumir el seu 
rol en la societat actual. Valors com la tolerància, la igualtat, el respecte i la 
companyonia es treballen en activitats com ara tallers, jocs i excursions. 
El Globus Roig és una entitat viva que ha vist augmentar el nombre 
d’infants al llarg dels últims anys i això és fruit de la bona tasca que duen a 
terme. Actualment, són 82 socis entre infants i monitors.  Uns monitors,  12, 
que formen part de l’equip educatiu i que són tots ells voluntaris.  Tothom 
que vulgui participar en aquesta entitat pot contactar amb  ells a través del 
correu: globusroig@gmail.com.

La Gent Gran de Segur   
L’Associació de la Gent Gran de Segur es va fundar als anys 80 per ser punt 
de trobada de les persones grans de Segur. A l’associació s’hi realitzen 
diverses activitats com jocs de taula, tallers adreçats a la seguretat de les 
persones grans i sortides culturals, mensuals, on visiten la comarca del Baix 
Penedès i diversos pobles de Catalunya. Els 200 socis de l’entitat també ce-
lebren el Nadal, fan dinars de grup i s’ho passen la mar de bé.  L’Associació 
de la Gent Gran dóna les gràcies a l’Ajuntament i a la Caixa  perquè, gràcies 
a la seva ajuda, poden realitzar totes les activitats a cost zero pels socis, que 
paguen una quota anual de 6 euros. Si algú vol formar part de l’associació, 
pot passar a les tardes per la carretera de Barcelona, 65.

4

(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

@
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gent de calafell

Aleix Pedro Miravent és d’aquelles 
persones que hi podries parlar du-
rant hores i hores, sobretot de les 

seves tres grans passions: la mel, el cant 
i el teatre. Té 92 anys però conserva en-
cara una memòria prodigiosa on acumu-
la noms i noms del que ha estat aquest 
darrer segle a Calafell. Aquest és un any 
especial per a l’Aleix, perquè l’Orfeó Ca-
lafellenc, una entitat que ell va ajudar 
a refundar el 1949 després de 30 anys 
d’inactivitat, compleix els seus primers 
cent anys d’existència. En va ser presi-
dent vint anys, durant les dècades dels 
80 i 90, i actualment hi continua com a 
cantaire. El cant sempre li havia agradat 
i era amb un grup de joves que cantava 
caramelles quan el va venir a buscar el 
fill del fundador de l’Orfeó per reactivar 
l’entitat. La coral ha tingut alts-i-baixos 
però durant la seva presidència va arri-
bar a tenir una seixantena de membres. 
Actualment l’Orfeó Calafellenc gaudeix 
d’una gran salut.
L’Aleix s’ha dedicat professionalment a 
la pagesia, les assegurances i el lloguer 
d’apartaments turístics, però a la mel i 
les abelles també hi ha dedicat moltes 
hores. És una afició que va heretar del 
seu avi, que ja tenia arnes fetes de can-
yes i excrements de vaca. Aquest món li 
agradava i quan el seu avi va morir ell, 
amb deu anys, es va encarregar de les 
abelles. Als anys cinquanta va fer un curs 
d’apicultura a Madrid per conèixer més 
aquest món. L’Aleix diu que les abelles li 
han donat salut perquè el verí de les se-
ves picades té efectes contra el reuma, 
un mal que ha patit la seva família. Per 
això ha treballat amb les abelles sense 

guants, perquè de tant en tant el piques-
sin. I encara hi continua anant. També ha 
estat fundador de la Cooperativa Apíco-
la de Tarragona, al Perelló. La seva altra 
passió és el teatre. Des que als onze o 
dotze anys va començar a fer teatre a la 
parròquia, li va entrar el cuquet del món 
de la interpretació, dels aplaudiments del 
públic. I ha fet teatre amb la companyia 
local durant molts anys.

Onze anys com a regidor
L’Aleix va ser regidor a Calafell durant 
onze anys en dues etapes diferents, però 
no es considera polític, sinó que ho va fer 
per treballar pel poble. Als anys setanta va 
entrar com a regidor per encarregar-se de 
la cartera de Cultura en època de l’alcalde 
Romeu. També va portar la gestió de la 
construcció de cinc blocs d’habitatge so-
cial prop del Castell. Va treballar perquè 
Calafell tingués unes escoles noves, però 
sobretot recorda molt les seves gestions 
perquè el Castell de la Santa Creu no fos 
venut a un privat i pogués acabar en mans 
de l’Ajuntament. Tot va començar quan 

va llegir al diari un anunci on posava 
que l’Arquebisbat de Tarragona es venia 
el Castell de Calafell. I semblava que ja 
tenia un possible comprador, alemany o 
holandès, amb el perill que representa-
va pel seu futur. Van mantenir contactes 
amb l’aleshores cardenal-arquebisbe 
Arriba y Castro, però aquest no va accedir 
a la cessió del monument a l’Ajuntament 
sinó que els el volia llogar per 90 anys. 
El ple calafellenc no ho va acceptar 
però almenys es va aturar la venda. No 
va ser fins a l’any 1979 amb Joan Ortoll 
d’alcalde i Pont i Gol d’arquebisbe quan, 
mitjançant una permuta de terrenys, 
l’Ajuntament va aconseguir la cessió del 
Castell, amb un Patronat on també hi 
havia l’Arquebisbat, i que es va fer càrrec 
de les obres de reconstrucció. Quan van 
acabar les obres, es va suprimir el Patro-
nat i va quedar en mans de l’Ajuntament. 
Amb un somriure, l’Aleix explica que el 
Castell de Calafell és com Andorra, amb 
dos coprínceps: l’alcalde que mana sobre 
el Castell i el rector de la parròquia de la 
Santa Creu que mana sobre l’església que 
hi ha al seu interior. 
Va tornar a ser regidor el 1987, quan des-
prés de no poder anar a la llista de CiU, va 
encapçalar la candidatura d’Aliança Po-
pular. Reconeix que la ideologia d’aquell 
partit no encaixava massa amb els seus 
ideals polítics, propers als del seu pare, 
que era d’Esquerra Republicana, però ho 
va acceptar per treballar pel poble, tot 
i que reconeix que no va poder-ho fer 
massa, tot i que va ocupar la regidoria de 
Benestar Social i no en guarda massa bon 
record. Fora de la política ha seguit actiu 
en la vida associativa calafellenca. 

Aleix Pedro Miravent repassa la seva vida repartida entre tres 
passions i un doble pas per la política municipal a Calafell

Cant, teatre, mel... i política

Va tenir un paper 
cabdal per evitar 
que el Castell de 
Calafell no caigués 
en mans privades

Aleix Miravent es de aquellas per-
sonas con quien podrías hablar du-
rante horas y horas, sobre todo de 
sus tres grandes pasiones: la miel, 
el canto y el teatro. Tiene 92 años 
pero conserva todavía una me-
moria prodigiosa donde acumula 
nombres y nombres de lo que ha 
sido este último siglo en Calafell. 
Este es un año especial para Aleix, 
porque el Orfeó Calafellenc cum-
ple sus primeros cien años de exis-
tencia, una entidad que él ayudó a 
refundar el año 1949 después de 
treinta años de inactividad. Fue 
presidente veinte años, durante las 
décadas de los ochenta y noven-
ta, y actualmente continúa como 
cantor. El canto siempre le había 
gustado y estava con un grupo de 
jóvenes que cantaba “caramelles”, 
cuando lo vino a buscar el hijo del 
fundador del Orfeó para reactivar 
la entidad. La coral ha tenido alti-
bajos pero durante su presidencia 
llegó a tener unos sesenta miem-
bros. La miel y las abejas también 
ha sido una de sus grandes aficio-
nes, haredada de su abuelo, que ya 
tenía ruscos hechos de cañas y ex-
crementos de vaca. Este mundo le 
gustaba y cuando su abuelo murió 
él, con diez años, se encargó de las 
abejas. En los años cincuenta hizo 
un curso de apicultura en Madrid 
para conocer más el mundo de las 
abejas y la miel. 
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PSCCiU UAMPP

La actualidad en la que vivimos, está 
polarizando la actitud de las perso-
nas en general. Hay una parte que 
ha decidido anclarse en la queja 
continua, en la resignación y en cul-
par a los demás de todo cuanto les 
sucede. Esta actitud es la que hace 
que algunos políticos oportunistas, 
sin escrúpulo de ningún tipo, se de-
diquen a jugar con el desánimo y la 
desesperación de muchos ciudada-
nos, aludiendo a una sensibilidad y 
una falsa moral que utilizan para 
su propio beneficio. Dentro del res-
peto que nos merece que cada uno 
adopte la actitud que considere, los 
representantes del Partido Popular 
de Calafell preferimos continuar 
con una actitud de Responsabilidad 
ante cada una de nuestras acciones, 
desde una Libertad que garantice a 
su vez la Libertad de todos los ciuda-
danos, y con Decisión firme. Porque 
para salir adelante, servir a nuestros 
ciudadanos, y mejorar la situación 
del Calafell que nos encontramos el 
año 2011, sólo podremos hacerlo con 
esa Responsabilidad, esa Libertad y 
esa Decisión, que el Grupo Munici-
pal del PP en Calafell no se cansará 
nunca de defender.

CiU i PP pretenen acabar el Passeig 
Marítim de la Platja per fases i amb 
presses. El projecte serà el que apro-
var el PSC, en l’anterior mandat. Tot 
i tenir de soci de govern al PP, CiU 
ha estat incapaç d’arrencar del Go-
vern Central els diners necessaris 
per a la construcció del Passeig Ma-
rítim. El PSC va presentar esmenes 
als pressupostos de l’Estat durant 
els tres últims anys i totes van ser 
desestimades pel PP. Ara ho haurà 
de pagar l’ajuntament!
L’alcalde Olivella s’ha compromès 
a fer les obres del Passeig abans 
del 2015, cosa impossible! Han di-
vidit l’obra en quatre fases, de les 
quals només se n’executaran tres. 
La darrera, la que pretén recuperar 
les dunes i els madalers, no es farà. 
La primera fase costa 1,4 milions, 
que s’han posat en el pressupost 
municipal, i durarà uns vuit me-
sos, aproximadament. No obstant 
això, la segona fase només es podrà 
començar si la Generalitat i l’Estat 
autoritzen a demanar un crèdit 
a l’ajuntament. En cas afirmatiu, 
també caldria aconseguir una enti-
tat bancària que el concedeixi, cosa 
que sembla difícil.
D’altra banda, les eleccions del 2015 
estan a punt d’arribar i a l’alcalde 
li ha entrat pressa per inaugurar 
les obres, sense preocupar-se per 
la incidència en els comerços que 
poden tenir. Per tant, ha previst un 
calendari molt apurat que obligarà 
a treballar durant bona part dels 
mesos d’estiu per aconseguir el seu 
objectiu: inaugurar el passeig i fer-
se la foto!

Aquest gener s’ha aprovat definitiva-
ment el pressupost de l’Ajuntament de 
Calafell per al 2014. La seva elaboració ha 
estat fruit del treball intens de totes les 
regidories amb l’objectiu de mantenir 
el rigor pressupostari a què ens obliga 
la situació econòmica actual però man-
tenir els serveis a les persones i apostar 
per unes inversions necessàries de cara 
al futur més immediat del municipi. Per 
afrontar aquestes inversions hi hem de-
dicat 4,3 milions d’euros. Durant aquest 
primer trimestre tenim previst iniciar la 
primera fase de la remodelació del Pas-
seig Marítim. Així mateix, en les pròxi-
mes setmanes haurem de prendre una 
decisió sobre el pas subterrani de la via 
del tren a Segur. En el cas que, final-
ment, Foment pagués les obres, aquests 
diners es destinarien a altres actuacions 
a Segur.
Aquestes inversions, que són necessà-
ries per al futur de Calafell, no eclipsen 
el present, que continua marcat per un 
alt índex d’atur que afecta moltes famí-
lies. La generació de riquesa pel muni-
cipi, la de llocs de treball, el foment de 
l’ocupabilitat i el suport a persones em-
prenedores són altres objectius que ens 
marquem en aquest pressupost. Hem 
sol·licitat subvencions a la Generalitat i 
hem destinat fons propis per a complir 
amb aquesta premissa d’estar al costat 
de la ciutadania. “Calafell al dia” n’és un 
exemple: un pla d’ocupació per donar 
una oportunitat a 15 persones de Calafell 
que treballen per millorar el manteni-
ment de la via pública. O la segona edició 
del Calafell Crea, una aposta per la for-
mació i treball.  Són projectes de present 
però també de futur, ja que l’objectiu no 
és només que els beneficiaris estiguin 
ocupats uns mesos sinó que quan acabi 
el programa puguin aconseguir un lloc 
de treball en el sector privat.

opinions

Diuen des del govern municipal de 
coalició CiU-PP, que presideix Joan 
Olivella, que hi ha equilibri entre els 
departaments i regidors. Nosaltres 
creiem que el que hi ha és descon-
cert i crispació. Se suposa que CiU i 
PP estan units com un sol partit. Hem 
vist els pressupostos i no s’entenen 
certes coses, com ara la construcció 
del pas subterrani de la via del tren 
al carrer Pisuerga i que existint el 
compromís que ho paga ADIF, com 
estava acordat, ara li toqui pagar a 
la gent del municipi. Un altre exem-
ple és el Passeig Marítim de Calafell 
Platja, que l’havia de pagar el MOPU,  
i que per això se li va cedir la propi-
etat per poder fer la inversió, ara es 
carrega als pressupostos municipals 
perquè el paguin també la gent del 
municipi, sense recuperar la propie-
tat del mateix.
Un tercer exemple de gestió del go-
vern municipal és la pèrdua, per no 
tramitar els papers a temps, de la 
subvenció aprovada per la Junta d’Ai-
gües de la Generalitat de Catalunya 
per a les obres del col·lector i l’esta-
ció de bombament del Passatge Sant 
Antoni-Avinguda Mossèn Jaume So-
ler, que si ningú hi posa remei, l’hau-
rà de pagar també el municipi.
També es dóna el cas que l’Ajunta-
ment, per resolució d’una sentència 
judicial, ha de pagar l’expropiació 
de les tres parcel·les no edificables 
situades entre els xalets del carrer 
Pescador i la via del tren, que com-
pleten l’aparcament del Blanquet. 
Més de 680.000 euros. Com és que 
s’accepta la resolució sense més? Des 
d’UAM sentim dir veritats a mitges 
o mitges veritats. Tal com hem dit 
abans, Govern sí o no?

Govern sí, govern no¡Responsabilidad,
Libertad y Decisión!

Inversió i ocupació Passeig a trossos

El regidor Massimiliano Revello ha decidit deixar el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Calafell i passar a ser regidor no adscrit fins 
a final d’aquest mandat. La seva baixa del grup socialista es va formalitzar en el ple ordinari del passat 30 de gener. Revello ha justificat 
la seva decisió perquè “vol desvincular-se de sigles polítiques i d’allò que representen i treballar només per Calafell”. 
Revello és regidor des de l’inici de l’actual mandat després de presentar-se a la llista del PSC. Amb aquesta baixa, el grup municipal so-
cialista passa a estar integrat per sis regidors en lloc de set com fins ara. 

Massimiliano Revello passa
a ser regidor no adscrit
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V Concurs de Comparses
de Segur de Calafell
22 de febrer
A les 21 hores

Rua de Segur de Calafell
28 de febrer
A les 21 hores

Rua de la Platja de Calafell
1 de març
A les 23 hores

Rua de Calafell
2 de març
A les 21 hores

agenda cultural
Carnaval Xurigué de Calafell

Dissabte 22 de febrer
20 h I CONCURS DE 
BATUCADES, concentració a 
la pl. Pau Casals i desfilada 
al llarg de l’av. Catalunya.
20.30 h Concentració de 
comparses, a la pl. Pau 
Casals.
21 h V CONCURS DE 
COMPARSES DE SEGUR 
DE CALAFELL, desfilada al 
llarg de l’av. Catalunya i 
entrega de premis davant la 
Discoteca LOU.
Organitza: Associació de 
Comerciants i Empresaris de 
Segur-Centre.

Dijous 27 de febrer
A la pl. Catalunya de Calafell 
tindran lloc els següents 
actes:
17.30 h XOCOLATADA 
INFANTIL
18 h ESPECTACLE INFANTIL
19 h Arribada i PREGÓ a 
càrrec de Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes.

Divendres 28 de febrer
20.00 h Concentració de 
carrosses i comparses al pg. 
Marítim de Sant Joan de 
Déu,  a l’altura del c/ Loira.
21.00 h Inici de la RUA DEL 
CARNAVAL DE SEGUR DE 
CALAFELL. En acabar la rua, 
fi de festa organitzada per 
LOU a l’envelat situat a la 
pl. Pau Casals. 

Dissabte 1 de març
17.30 h CARNAVAL INFANTIL 
de Segur de Calafell. 
Concentració a la pl. 
Mediterrani i cercavila 
fins a l’envelat situat a la 
pl. Pau Casals, on tindrà 
lloc un divertit espectacle 
d’animació.
22.00 h Concentració de 
carrosses i comparses a la 
pl. dels Països Catalans.
23.00 h Inici de la RUA 

Del 22 de febrer al 5 de març

DE CARNAVAL DE LA PLATJA DE 
CALAFELL

Diumenge 2 de març
12.00 h CARNAVAL INFANTIL de 
Calafell. Concentracions a la 
plaça de davant del Patronat de 
Turisme (la Platja de Calafell) i a 
la pl. Catalunya (Calafell poble), 
i cercavila simultània dels dos 
grups fins al Pavelló Joan Ortoll de 

Calafell, on tindrà lloc un divertit 
espectacle d’animació.
17.00 h Concentració de carrosses 
i comparses al c/ Baix Penedès.
18.00 h Inici de la RUA DE 
CARNAVAL DE CALAFELL (Poble)

Dimecres 5 de març
18.00 h ENTERRAMENT DE LA 
SARDINA, a la pl. Catalunya. A 
càrrec de La K-mama.
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lloc de treball, amb capa-
citat d’iniciativa. Es va-
lorà formació superior a 
la requerida relacionada 
amb el lloc de treball.

XOFER VEHICLES
DE PROVA
Activitat de l’empresa: 
ETT
Dies laborables:
completa
Població del lloc
de treball: Santa Oliva
Places: 5
Tipus de contracte:
Obra o Servei
Sou orientatiu:
segons conveni
Experiència: 3 anys
Idiomes: Castellà
Formació Reglada:
Certificat escolaritat
Altra formació:
No és necessària
Observacions:
Imprescindible
disposar permisos B i C, 
12 punts del carnet i 3 
anys d’experiència com 
a xofer professional. 
Valorable el permís D. 
Es tindran en compte les 
persones amb discapa-
citat igual o superior al 
33%

DISSENY GRÀFIC
I ENTORN WEB
Data Inici: 03/03/2014 
Data Fi: 27/06/2014 
Durada: 350 hores.
Horari: dilluns a diven-
dres de 9 a 13:30h
Adreçat a: Persones jo-
ves d’entre 16 i 25 anys 
en situació d’atur, amb o 
sense Graduat ESO. 

CREA UN BLOG
PROFESSIONAL
AMB WORDPRESS
Data Inici: 17/02/2014 
Data Fi: 31/03/2014 
Durada: 24 hores.
Horari: No disponible. 

DISSENY I EDICIÓ DE 
NEWSLETTER
Aplicacions
informàtiques
Data Inici: 03/03/2014 
Data Fi: 31/03/2014 
Durada: 10 hores
Horari: Curs amb tutor. 
Preu del curs: 20 euros

Els descomptes a aplicar 
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 empadro-

PSICÒLEG/A DE L’ESPORT
Activitat de l’empresa: 
Activitats esportives
Horari: A concretar
Població del lloc de treball: 
Cunit
Places: 1
Experiència: 12 mesos
Idiomes: Castellà
Formació Reglada:
Llicenciatura
Altra formació:
No és necessària
Observacions: Per escola 
esportiva de tennis. Cal te-
nir formació i experiència 
en psicologia de l’esport

AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/IVA
Dies laborables: completa
Horari: matins
Població del lloc de treball: 
Calafell
Places: 1
Sou orientatiu: 1.063 euros 
mensuals bruts
Experiència: 
No és necessària
Idiomes: Castellà (Mitjà), 
Català (Mitjà)
Formació Reglada:
Títol tècnic ( o CFGM)
Altra formació:
Es valoraran estudis
superiors als requerits
Observacions: Es reque-
reix capacitat de tracte 
amb el públic. Nivell C de 
català. Domini del WORD 
i l’EXCEL. Es demana per-
sona organitzada en el seu 

nades 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).

NOU SERVEI DE SELECCIÓ 
DE PERSONAL
Una manera àgil, ràpi-
da i gratuïta de trobar 
els candidats/es més 
adients per als llocs de 
treball vacants de la 
seva empresa.
Assessorament en la 
definició del perfil i les 
competències adequa-
des del lloc de treball a 
cobrir.
Cerca de candidats a 
través d’una borsa de 
treball pròpia
Si cal, difusió de l’oferta 
a través de les xarxes 
socials i altres canals
Preselecció de currícu-
lums
Realització de la primera 
entrevista als candidats
Presentació dels candi-
dats més adequats al 
lloc de treball.
Pots contactar amb no-
saltres a través de bor-
satreball@calafell.org

OFERTES FORMACIÓ

Treball
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 3 de febrer de 2014

EMPRESES
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Calafell va celebrar el 26 de gener la festa dels Tres Tombs amb la participació de 51 cavalls i 31 carruatges, entre els quals 
hi havia els tradicionals carro de Sant Antoni, carro de les coques i carro del, vi a més de 13 xarrets, que van desfilar 
pels carrers del nucli històric del municipi. El bon temps va acompanyar aquesta 65a edició, que va estar marcada per 

l’homenatge a dues persones molt emblemàtiques d’aquesta festa i que, malauradament, han mort recentment: Joan Papiol, 
conegut com “el Rovelló”, que era la persona que sempre duia l’estendard dels Tres Tombs, i Joan Pons, membre del Cor Orfeó 
Calafellenc, entitat organitzadora de la celebració. L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, acompanyat de la regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Calafell, Sandra Suàrez, van lliurar una placa commemorativa a les famílies de Joan Papiol i Joan Pons, en record 
d’aquestes persones tan estimades del municipi. Enguany, com que era el primer en què faltava Joan Papiol, representants de 
les famílies Vicaria, Saura, Casella, Ababe i Serrano van ser els encarregats de portar l’estendard i fer de cordoners. La celebració 
es va iniciar amb un esmorzar traginer a l’envelat del costat del Pavelló Joan Ortoll amb 500 persones. Després es va celebrar 
una missa a l’església de la Santa Creu, a càrrec del mossèn Eduard Arrufat, que posteriorment va fer la benedicció de coques, 
animals i carruatges. Així mateix, després del primer tomb, es van lliurar els premis del Concurs de Dibuix, en què van participar 
les escoles de Calafell.
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