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L’Ajuntament congela els impostos i 
les taxes municipals pel 2014 i amplia 
bonificacions i ajuts 

Les obres del nou passeig marítim
i del pas subterrani de Segur
s’iniciaran l’any vinent

> El nou Mercat Municipal
de Calafell ja és una realitat
S’inaugura el nou equipament comercial i ara el futur 
del mercat vell es decidirà amb una votació popular 
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Inauguració del nou 
Mercat Municipal

Calafell ja té nou 
Mercat Municipal, 
que va obrir les por-
tes el 29 de  
novembre. Un total 
de 17 paradistes i   
el supermercat  
Mercadona formen 
part d’aquest nou 
mercat, més modern 
i adaptat als nous 
temps.

En marxa el nou 
passeig marítim i 
el pas subterrani a 
Segur

L’Ajuntament de Ca-
lafell iniciarà les obres 
d’aquestes dues 
importants infraes-
tructures el 2014, en 
el segon cas, si Adif 
no n’assumeix el cost.

El futur del mercat 
vell s’escull amb una 
votació popular

Del 2 al 13 de 
desembre tots els 
empadronats a 
Calafell majors de 
15 anys poden votar 
per decidir quin ha 
de ser el futur de 
l’espai del mercat 
vell. És una nova 
fase del procés de 
participació endegat 
per l’Ajuntament 
el setembre i que 
culminarà el primer 
trimestre de 2014.

Un enllumenat més 
eficient per a Calafell

L’Ajuntament ha 
aprovat el plec de 
clàusules per a la 
contractació d’un 
nou servei de mante-
niment, conservació 
i implementació 
de l’enllumenat 
públic municipal.  
L’objectiu és   
disposar d’un siste-
ma d’enllumemat 
més eficient.

L’Ajuntament 
congela impostos i 
taxes municipals

Igual que ja va passar 
en els dos darrers 
exercicis, el govern 
municipal ha decidit 
no augmentar la 
pressió fiscal sobre 
els ciutadans de 
Calafell. A més, 
s’han augmentat 
les bonificacions 
i els ajuts als més 
desfavorits.

18
Calafell viu les festes 
de Nadal

L’Ajuntament 
ha preparat un 
intens programa 
d’activitats per a 
les festes de Nadal, 
que s’inicia amb la 
Setmana Màgica 
i que continuarà 
amb els actes més 
tradicionals.
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Gent de Calafell 

En aquest número 
coneixerem Rosario 
Inés Lizón, la millor 
jugadora de petanca 
de l’Estat des de fa 
tres dècades, amb 
tres mundials i 39 
títols estatals al 
seu palmarès. Des 
de fa tres anys viu 
a Calafell, on està 
impulsant aquest 
esport a través del 
Club Petanca Calafell 
Platja, del qual 
actualment també 
n’és la presidenta.
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La columna 
de l’Alcalde

A cabem l ’any 2013  amb una gran notíc ia:  la  inauguració del  nou Mer-
cat  Municipal  de Calafel l .  E l  nostre  municipi  ja  disposa d’un equi-
pament comercial  de pr imer nivel l ,  adaptat  als  nous temps,  que 

s ’ha definit  amb la  part ic ipació dels  seus pr incipals  protagonistes  -els 
paradistes-  que han pogut donar  la  seva opinió durant  la  construcció del 
mercat .  Al  mateix  temps,  des  del  mes de setembre estem duent a  terme 
un procés part ic ipatiu obert  a  tots  els  veïns  i  veïnes per  decidir  quin ha de 
ser  el  futur  de l ’espai  del  mercat  vel l ,  que culminarà el  pr imer tr imestre 
de l ’any vinent.  Fruit  d’aquest  trebal l  dels  c iutadans de Calafel l ,  tenim 19 
propostes  diferents  sobre la  taula i  f ins  al  pròxim 13  de desembre podeu 
votar  la  vostra prefer ida.  A la  pàgina 6 d’aquest  butl let í  trobareu tota la 
informació per  fer-ho.

Des del  govern de Calafel l  continuem mirant  al  futur .  Aquestes  darreres 
setmanes hem posat  les  bases de projectes  molt  importants  i  volem apro-
f itar  aquesta revista que teniu a  les  mans per  expl icar-vos-ho amb tots  els 
detal ls .  E l  nou passeig marít im de Calafel l  es  començarà a  construir  l ’any 
2014.  Ho farem en tres  fases  perquè la  s ituació econòmica ens ho recoma-
na.  També hem fet  una reserva de diners  per  pagar  el  pas  subterrani  de la 
v ia  del  tren a  Segur,  s i  ADIF  f inalment no du a  terme els  seus compromisos 
i  no f inancia  aquesta obra tan demanada pels  veïns  i  les  veïnes d’aquel la 
zona.  També t irem endavant la  conversió  de l ’antic  Cinema Ir is  en un cen-
tre  c ív ic  i  estem duent a  terme una gran inversió  per  embell i r  e ls  nostres 
carrers  i  p laces,  amb el  trebal l  intens de la  Br igada Municipal  i  empreses 
calafel lenques.

En aquest  butl let í  també hem volgut  expl icar  les  bonif icacions i  les  l ínies 
d’ajuts  que posem a l ’abast  de les  famíl ies  amb més dif icultats  econòmi-
ques a  l ’hora de pagar  els  impostos i  les  taxes municipals  o  perquè els 
joves puguin accedir  a  un habitatge en propietat .  Per  aquest  any 2014 
hem tornat  a  congelar  els  impostos i  les  taxes municipals ,  conscients  de 
la  complicada s ituació econòmica que estem travessant.  I  a l  mateix  temps 
continuem impulsant  la  formació,  que és  una de les  mil lors  formes de 
plantar  cara a  l ’atur ,  donant eines als  qui  ara es  troben sense feina per 
reinserir-se  al  mercat  laboral .

Ara arr iben les  festes  de Nadal  i  us  convido a  part ic ipar  en les  diferents 
act ivitats  que hem preparat  des de l ’Ajuntament,  en col · laboració amb 
el  comerç i  diferents  entitats  del  municipi .  Calafel l  demostra la  seva vi-
tal itat  durant  aquestes  festes,  amb tota mena d’act ivitats  i  inic iat ives, 
sobretot  adreçades als  infants ,  e ls  grans protagonistes  d’aquests  dies  tan 
especials .

Només em resta desit jar-vos unes bones festes,  que les  gaudiu amb els 
vostres  famil iars ,  amics  i  éssers  est imats  i  que el  pròxim any port i  salut  i 
fe ina per  a  tothom.

Joan Olivella

Bones Festes  de Nadal  i  Fel iç  Any 2014

Acabamos el  año 2013  con una gran notic ia: 
la  inauguración del  nuevo Mercado Munici-
pal  de Calafel l .  Nuestro municipio ya dispo-
ne de un equipamiento comercial  de pr imer 
nivel ,  adaptado a  los  nuevos t iempos,  que se 
ha definido con la  part ic ipación de sus pr inci-
pales  protagonistas  - los  paradistas  -que han 
podido dar  su opinión durante la  construc-
ción del  mercado.  Al  mismo t iempo,  desde el 
mes de septiembre estamos l levando a cabo 
un proceso part ic ipativo abierto a  todos los 
vecinos y  vecinas para decidir  cuál  debe ser  el 
futuro del  espacio del  antiguo mercado,  que 
culminará el  pr imer tr imestre del  próximo 
año.  Fruto de este trabajo de los  c iudadanos 
de Calafel l ,  tenemos 19 propuestas  diferen-
tes  sobre la  mesa y  hasta el  próximo 13  de 
dic iembre pueden votar  por  su favorita.  En la 
página 6 de este boletín encontrarán toda la 
información para el lo .
Desde el  gobierno de Calafel l  seguimos mi-
rando al  futuro.  Estas  últ imas semanas hemos 
puesto las  bases de proyectos muy importan-
tes  y  queremos aprovechar  esta revista para 
expl icar los  con todo detal le .  E l  nuevo paseo 
marít imo de Calafel l  se  empezará a  construir 
e l  año 2014.  Lo haremos en tres  fases,  porque 
la  s ituación económica así  lo  recomienda. 
También hemos hecho una reserva de dinero 
para pagar  el  paso subterráneo de la  v ía  del 
tren en Segur,  s i  ADIF  f inalmente no l leva a 
cabo sus compromisos y  no f inancia  esta obra 
tan reclamada por  los  vecinos y  las  vecinas 
de esa zona.  También t iraremos adelante la 
conversión del  antiguo Cine I r is  en un centro 
c ív ico y  ya estamos l levando a cabo una gran 
inversión para embellecer  nuestras  cal les  y 
plazas ,  con el  trabajo intenso de la  Br igada 
Municipal  y  empresas calafel lenses.
En esta revista también hemos querido expl i -
car  las  bonif icaciones y  las  l íneas de ayudas 
que ponemos al  a lcance de las  famil ias  con 
más dif icultades económicas a  la  hora de pa-
gar  los  impuestos y  las  tasas municipales  o 
para que los  jóvenes puedan acceder  a  una 
vivienda en propiedad.  Para este año 2014 
hemos vuelto a  congelar  los  impuestos y  las 
tasas municipales ,  conscientes de la  compli-
cada s ituación económica que estamos atra-
vesando.  Y ,  a l  mismo t iempo,  continuamos 
impulsando la  formación,  que es  una de las 
mejores  formas de hacer  frente al  paro,  dan-
do herramientas a  quienes ahora se  encuen-
tran s in trabajo para reincorporarse al  mer-
cado laboral .
Ahora l legan las  f iestas  de Navidad y  os  invito 
a  part ic ipar  en las  diferentes act ividades que 
hemos preparado desde el  Ayuntamiento,  en 
colaboración con el  comercio y  diferentes en-
t idades del  municipio.  Calafel l  demuestra su 
vital idad durante estas  f iestas,  con todo t ipo 
de act ividades e  inic iat ivas,  sobre todo dir igi-
das a  los  niños,  los  grandes protagonistas  de 
estos  días  tan especiales .
Sólo me queda desear  unas fel ices  f iestas, 
que las  disfrute con sus famil iares ,  amigos y 
seres  queridos y  que el  próximo año traiga 
salud y  trabajo para todos.

Joan Olivella

Fel ices  f iestas  de Navidad y  Fel iz  Año 2014 
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tema del mes

El pasado viernes 29 de noviembre abrió puertas el nuevo Mercat Municipal de Calafell. Este nuevo mercado tiene que dar un mejor servicio a la ciudadanía, 
respondiendo a sus necesidades de compra, y asegurando una oferta de productos alimentarios adecuada y próxima a su residencia. En este sentido, en el 
nuevo equipamiento se pueden encontrar todo tipo de paradas, desde pescado y marisco, carne, charcutería, frutas y verduras, bodegas de vinos y cavas, 

flores y plantas y también hay una oferta de restauración.
El acto de inauguración del mercado se inició con un parlamento del alcalde de Calafell, Joan Olivella. Posteriormente, el alcalde cortó la cinta de inauguración, 
con la cual se abrieron las puertas de la instalación. La puerta principal está situada en la calle Sant Pere. Seguidamente el alcalde y el resto de autoridades 
entraron en el mercado y dieron un paseo inaugural por las paradas. Finalmente, el alcalde y el resto de la comitiva hicieron una visita a las instalaciones del 
supermercado Mercadona. Simultáneamente y durante toda la jornada, hubo una programación de actos de animación en el interior del recinto.
Una de las novedades que incorpora este mercado es la posibilidad de hacer degustaciones. Es por eso que, con motivo de la apertura del mercado, durante 
todo el día de la inauguración, desde las 12 horas hasta las 21 horas sin interrupción, se realizó esta campaña que quería animar los ciudadanos a probar los 
productos de las diferentes paradas, por un precio simbólico de 1 o 2 euros y la bebida a 1 euro. Los ciudadanos podían adquirir tickets de 5 euros que se tenían 
que consumir aquel mismo día, y que les permitían acceder a diferentes degustaciones.
El nuevo Mercado de Calafell tiene 17 paradas, 12 interiores (que ocupan 28 módulos) y 5 exteriores (que ocupan 12 módulos), además del supermercado Merca-
dona. Una de las novedades importantes es el horario de apertura de este mercado, que no cierra a mediodía. Además, el Mercat dispone de un aparcamiento 
subterráneo con 89 plazas (de pago) y 470 plazas más en el exterior (gratuitas). El Ayuntamiento de Calafell ha establecido la concesión de las paradas para 
un periodo máximo de 30 años. El nuevo mercado municipal es un equipamiento muy importante, que dinamizará la zona de la playa de Calafell, y por esta 
razón, desde un buen principio, el Ayuntamiento de Calafell ha ido trabajando con los principales implicados, los paradistas, para consensuar con ellos todos 
los aspectos que hacían referencia a la nueva configuración de este mercado. En este sentido, y siguiendo esta misma voluntad, el Ayuntamiento de Calafell 
también ha querido consensuar con ellos la nueva imagen con que se identificará el nuevo mercado municipal. 
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El divendres 29 de novembre va 
obrir les portes el nou Mercat Mu-
nicipal de Calafell. Aquest nou 

mercat ha de donar un millor servei a la 
ciutadania, responent a les seves neces-
sitats de compra, i assegurant una ofer-
ta de productes alimentaris adequada i 
pròxima a la seva residència. En aquest 
sentit, s’hi poden trobar tot tipus de pa-
rades, des de peix i marisc, carn, xarcu-
teria, fruites i verdures, cellers de vins i 
caves, flors i plantes fins a  una àmplia 
oferta de restauració.
L’acte d’inauguració es va iniciar amb 
un parlament de l’alcalde de Calafell, 
Joan Olivella. Posteriorment, l’alcalde 
va tallar la cinta d’inauguració, amb la 
qual es van obrir les portes del nou mer-
cat. La porta principal està situada al 
carrer Sant Pere. Seguidament l’alcalde 
i la resta d’autoritats van entrar al mer-
cat i faran un passeig inaugural per les 
parades. Finalment, l’alcalde i la resta 
de la comitiva van fer una visita a les 
instal·lacions del supermercat Merca-
dona. Simultàniament i durant tota la 
jornada, hi va haver una programació 
d’animació a l’interior del Mercat.

La gran novetat: les degustacions
Una de les novetats que incorpora 
aquest mercat és la possibilitat de fer 
degustacions. És per això que, amb mo-
tiu de l’obertura del mercat, durant tot 
el dia de la inauguració, des de les 12 

hores fins a les 21 hores sense interrup-
ció, es va realitzar aquesta campanya 
que volia animar els ciutadans a provar 
els productes de les diferents parades, 
per un preu simbòlic d’1 o 2 euros i la 
beguda, a 1 euro. Els ciutadans podien 
adquirir tiquets de 5 euros que s’havien 
de consumir aquell mateix dia i que 
els permetien fer degustacions de tota 
mena. 
El nou Mercat de Calafell té 17 parades, 
12 d’interiors (que ocupen 28 mòduls) i 

5 d’exteriors (que ocupen 12 mòduls), a 
més del supermercat Mercadona. Una 
de les novetats importants és l’horari 
d’obertura d’aquest mercat, que no 
tanca al migdia. El Mercat disposa d’un 
aparcament subterrani amb 89 places 
(de pagament) i 470 places gratuïtes 
més en superfície. 
L’Ajuntament de Calafell ha establert la 
concessió de les parades per a un període 
màxim de 30 anys. El nou mercat muni-
cipal és un equipament molt important, 

que dinamitzarà la zona de la platja de 
Calafell, i per això, des d’un bon prin-
cipi, l’Ajuntament de Calafell ha estat 
treballant amb els principals implicats, 
els paradistes, per consensuar amb ells 
tots els aspectes que feien referència a 
la nova configuració d’aquest mercat. 
En aquest sentit, i seguint aquesta ma-
teixa voluntat, l’Ajuntament de Calafell 
també ha volgut consensuar amb ells la 
nova imatge amb què s’identificarà el 
nou mercat municipal.

Obre les portes el nou Mercat Municipal
S’inaugura aquest modern equipament comercial amb una àmplia 
oferta adaptada a les necessitats dels veïns i les veïnes de Calafell

La creació de la nova imatge corporativa del 
Mercat de Calafell respon al nou concepte de 
mercat amb què s’ha construït el nou edifici, i 
també fa referència al concepte de renovació 
d’aquest mercat. El disseny simbolitza la silue-
ta de l’edifici amb la cúpula del mercat, que 
abraça el nom de Mercat de Calafell. I els colors 
corporatius d’aquest logo són el groc, el negre 
i el blanc. 

Nova imatge corporativa del Mercat

Les xifres

17 parades 

1 supermecat

De 9.15 a 

21.15h 
horari d’obertura

470 places 
d’aparcament 
gratuït
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Fins al 13 de desembre està obert el 
període perquè els ciutadans de 
Calafell votin quin és l’ús que volen 

donar a l’edifici del mercat municipal 
vell. Les votacions es podran realitzar a 
les oficines del Servei d’Atenció al Ciu-
tadà (SAC). Poden participar en aquesta 
votació popular, totes aquelles persones, 
majors de 15 anys, que estiguin empadro-
nades a Calafell.
Es presenten a votació un total de 19 pro-
postes, que han elaborat persones del mu-
nicipi que van participar en les sessions de 
debat organitzades per l’Ajuntament de 
Calafell. Entre les propostes més esmen-
tades destaquen: un local polivalent amb 
una sala única per poder-hi fer activitats 
de ball, concerts, conferències, fires, etc.; 
un hotel per a les entitats del municipi, on 
puguin fer les seves activitats i reunions; 
una biblioteca, que substitueixi l’actual, o 
un centre de dia, que ofereixi acolliment 
residencial durant el dia adreçat a perso-
nes de 65 anys i més.
Una vegada realitzada la votació popular, 
l’Ajuntament de Calafell presentarà a la 

ciutadania els resultats de les votacions. 
Tanmateix, aquests resultats seran provi-
sionals, ja que una comissió tècnica haurà 
de validar que la proposta guanyadora si-
gui viable econòmicament i tècnica. Si no 
fos així, s’analitzaria la viabilitat de les 
propostes amb més vots per tal de garan-
tir la realització de la proposta finalment 
seleccionada. Així doncs, el resultat amb 
la proposta definitiva, es donarà durant el 
primer trimestre de 2014.

En marxa la votació popular per
decidir el futur del mercat vell
Els ciutadans de Calafell poden votar fins al 13 de desembre
quin ús volen donar a l’edifici, entre dinou propostes diferents

Hasta el 13 de diciembre está 
abierto el periodo para que los 
ciudadanos de Calafell decidan 
cuál es el uso que quieren dar 
al edificio del antiguo merca-
do municipal. Las votaciones se 
podrán realizar en las oficinas 
del Servicio de Atención al Ciu-
dadano (SAC). Pueden participar 
en esta votación popular todas 
aquellas personas, mayores de 
15 años, que estén empadrona-
das en Calafell. 
Se presentan a votación un total 
de 19 propuestas, que han elabo-
rado las personas del municipio 
que participaron en las sesiones 
de debate organizadas por el 
Ayuntamiento de Calafell. Entre 
las propuestas más menciona-
das destacan: un local polivalen-
te con una sala única para poder 
realizar actividades de baile, con-
ciertos, conferencias, ferias, etc.; 
un hotel para las entidades del 
municipio, donde puedan llevar 
a cabo sus actividades y reunio-
nes; una biblioteca, que sustitu-
ya la ya existente; o un centro de 
día, que ofrezca acogida residen-
cial durante el día dirigido a per-
sonas de 65 años y más.
Una vez realizada la votación 
popular, el Ayuntamiento de Ca-
lafell presentará a la ciudadanía 
los resultados de las votaciones. 
Aun así, estos resultados serán 
provisionales, puesto que una 
comisión técnica tendrá que va-
lidar que la propuesta ganadora 
sea viable económica y técnica-
mente. Si no fuera así, se analiza-
ría la viabilidad de las propuestas 
con más votos para garantizar la 
realización de la propuesta final-
mente seleccionada. Así pues, el 
resultado con la propuesta defi-
nitiva, se dará a conocer durante 
el primer trimestre de 2014.
En las sesiones de debate reali-
zadas el pasado 30 de octubre, 
participaron 85 ciudadanos, que 
se organizaron en diferentes 
grupos, pertenecientes a cuatro 
ámbitos sectoriales: cultural y 
juvenil, educativo, social y terce-
ra edad y deportivo.

En la votació 
poden participar 
les persones 
de més 15 anys 
empadronades
a Calafell

En les sessions de debat realitzades el 
passat 30 d’octubre, van participar 85 
ciutadans, que es van organitzar en 
diferents grups, pertanyents a quatre 
àmbits sectorials: cultural i juvenil; 
educatiu, social i gent gran; esportiu 
i biennal.
En el transcurs dels debats es va ana-
litzar, en primer lloc, si els ciutadans 
preferien aprofitar l’edifici del mercat 

i donar-li un nou ús o bé enderrocar-
lo. Després que una gran majoria va 
mostrar-se a favor d’aprofitar l’edifici 
existent, els ciutadans van fer les se-
ves propostes sobre l’ús que pot tenir 
en un futur el mercat vell.
“Volem agrair la participació dels ciu-
tadans en aquestes sessions de debat, 
ja que en els quatre àmbits de treball 
s’han fet aportacions de molta quali-

tat, cosa que demostra l’interès de la 
ciutadania per aquest tema”, afirma 
el regidor de Participació Ciutadana, 
Joaquim Vidal. Així mateix, l’alcalde 
de Calafell, Joan Olivella, s’ha mos-
trat satisfet pel desenvolupament del 
procés de participació del mercat vell, 
i ha afirmat que “estic segur que en-
tre tots decidirem el millor per al nos-
tre municipi”.

Gran participació en les sessions de debat

Qui pot votar?
Persones empadronades a  •	
Calafell.
Majors de 15 anys.•	

Com es pot votar?
El formulari de vot es pot •	
baixar de la web municipal 
www.calafell.cat o recollir-lo 
als diferents Serveis d’Atenció 
al Ciutadà (SAC) del municipi.
Es pot votar entre els dies 2 i 13 •	
de desembre de 2014 diferents 
SAC, presentant el DNI o INE 
per certificar que cada perso-
na vota només una cop.
Es pot votar un màxim de 3 •	
propostes, marcant-les amb 
una X.

I després de les votacions...
Un cop finalitzat el termini de •	
votació, es donaran a conèixer 
els resultats provisionals, 
doncs per tal de determinar 
quina serà la proposta triada, 
caldrà analitzar-ne la seva via-
bilitat tècnica i econòmica.
La primera proposta que, se-•	
guint l’ordre marcat pels re-
sultats de les votacions, sigui 
viable tècnicament i econòmi-
cament serà la seleccionada 
finalment.
Els resultats d’aquesta anàli-•	
si, juntament amb la propos-
ta guanyadora, es donaran a 
conèixer a finals del mes de 
gener del 2014.
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La directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Àngels González, 
va anunciar el passat 26 de novembre que les obres de construcció de 
l’Institut la Talaia, a Segur de Calafell, començaran cap al juliol de 2014. 
Segons la màxima representant de la Generalitat a Tarragona en ma-
tèria educativa,“el 2016 ja tindrem institut”.
González, que va venir a Calafell per participar en la Taula Mixta 
d’Ensenyament, va explicar que, tal com es va establir amb l’acord de 
Govern del març de 2013, Infraestructures de la Generalitat de Catalu-
nya ha previst pel 2014 una partida de més d’un milió d’euros per dur 
a terme la construcció d’aquest institut. Des de fa sis anys, els alumnes 
d’aquest institut estan ubicats provisionalment en un centre prefabri-
cat. Tanmateix, González ha destacat que durant aquests anys s’han 
anat fent millores importants per tenir el centre en condicions.
Durant la reunió de la Taula Mixta d’Ensenyament, representants del 
Departament d’Ensenyament a Tarragona i de l’Ajuntament de Calafell 
van posar en comú l’índex d’escolarització del municipi, i van començar 
a planificar el pròxim curs escolar. “D’aquesta manera comencem a pre-
veure amb temps els grups que hi haurà l’any que ve”, explica l’alcalde 
de Calafell, Joan Olivella. Així, per exemple, es preveu que l’any que ve 
hi hagi un grup més de primària.

El ple de l’Ajuntament de Calafell 
ha aprovat el plec de clàusu-
les per contractar un nou servei 

d’enllumenat públic, que comportarà 
una renovació pràcticament total 
d’aquest servei i, a més, també repre-
sentarà un estalvi energètic impor-
tant. La licitació es farà de manera 
immediata i l’objectiu és adjudicar el 
servei durant el primer trimestre de 
2014.
L’Ajuntament va encarregar una au-
ditoria externa que ha conclòs que, 
dels 9.300 punts de llum que hi ha al 
municipi, 6.000 requereixen un canvi 
de pàmpol. El primer punt del plec de 

clàusules és aquest canvi, amb el qual 
s’aconseguirà un estalvi energètic del 
42% o, el que és el mateix, 370.000 
euros l’any. Cal tenir en compte que 
actualment l’Ajuntament de Calafell 
paga uns 800.000 euros a l’any per 
aquest concepte.
També s’ha de fer un manteniment de 
l’enllumenat per controlar, per exem-
ple, les enceses o les apagades i tenir 
servei d’avaries les 24 hores, etc. 
 El tercer punt és la renovació total 
de la xarxa del municipi. Excepte en 
les zones on hi ha enllumenat nou, es 
renovarà tota la xarxa d’enllumenat. 
Això vol dir obra nova.  En aquest plec 

hi ha un quart punt, en què es dema-
na tenir una partida prevista per poder 
dur a terme diverses accions: petites 
millores en alguns punts, fer front a 
actes vandàlics, muntatge i desmun-
tatge de llums de Nadal i de llums per 
festes majors... Cal tenir en compte 
que fins ara totes aquestes accions 
representaven un cost addicional, que 
ara l’Ajuntament s’estalviarà.
La licitació inclourà els 4 punts i la con-
cessió durarà un total de quinze anys. 
A més, s’ha de subrogar el personal de 
l’empresa que actualment s’encarrega 
de l’enllumenat i que està integrat per 
quatre persones.

Un enllumenat públic més eficient
Calafell renovarà la xarxa amb un nou contracte amb l’objectiu 
d’aconseguir un estalvi energètic del 42%, 370.000 euros l’any

El pleno del Ayuntamiento de 
Calafell ha aprobado el pliegue 
de cláusulas para contratar un 
nuevo servicio de alumbrado 
público, que comportará una re-
novación prácticamente total de 
este servicio y, además, también 
comportará un ahorro energético 
importante. La licitación se hará 
de forma inmediata y el objetivo 
es adjudicar el servicio durante 
el primer trimestre de 2014. El 
Ayuntamiento encargó una au-
ditoría externa, que ha conclui-
do que de los 9.300 puntos de 
luz que hay al municipio, 6.000 
requieren un cambio de panta-
llas. El primer punto del pliegue 
de cláusulas es este cambio, con 
el cual se conseguirá un ahorro 
energético del 42% o, lo que es 
lo mismo, 370.000 euros el año. 
Hay que tener en cuenta que 
actualmente el Ayuntamiento 
de Calafell paga unos 800.000 
euros al año en este concepto. 
También se tiene que hacer un 
mantenimiento del alumbrado 
para controlar, por ejemplo, el 
encendido o apagado y tener 
servicio de averías las 24 horas, 
etc. 
El tercer punto es la renovación 
total de la red del municipio. 
Excepto en las zonas donde hay 
alumbrado nuevo, se renovará 
toda la red de alumbrado. 

La Generalitat anuncia l’inici d’obres de l’Institut La Talaia pel 2014

Costos d’aquest nou servei d’enllumenat a Calafell

1) Inversió per aconseguir més estalvi energètic: 2,2 milions d’euros

2) Manteniment de l’enllumenat: 350.000 euros/any

3) Renovació total de la xarxa del municipi: 1,3 milions d’euros

4) Altres serveis: 100.000 euros/any

Durada de la concessió: 15 anys

Estalvi energètic: 42% - 370.000 euros l’any
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L ’Ajuntament de Calafell ha rea-
litzat, en el ple del passat mes 
d’octubre, una modificació de 

crèdit per poder fer les obres del passeig 
marítim. “Una vegada aprovada la modi-
ficació, preveiem que al mes de desem-
bre ja podrem fer la licitació i, per tant, 
les obres podrien començar durant el pri-
mer trimestre de 2014”, explica l’alcalde 
de Calafell, Joan Olivella.
Les obres del passeig marítim tenen un 
cost total de 3.500.000 euros, però, tal 
com explica el tinent d’alcalde d’Obres 
Públiques, Manteniment i Medi Am-
bient, Rafel Solé, “l’equip de govern ha 
previst que les obres es divideixin en di-
verses fases, per tal de donar viabilitat 
econòmica al projecte”.  Així mateix, el 
Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient 

ja ha donat el vistiplau a aquest plan-
tejament de l’Ajuntament de dividir la 
construcció del nou passeig en diferents 
fases, i s’ha mostrat favorable al fet que 
l’Ajuntament pugui executar l’obra. Les 

fases en què es dividirà la renovació del 
passeig marítim són tres:
1/ Carrerada d’en Ralet - carrer Mallorca 
(1.200.000€)
2/ carrer Mallorca – carrer Àngel Gui-
merà (1.110.000€)
3/ carrer Àngel Guimerà – Av. de l’Estany 
(1.200.000€)
Amb la renovació del passeig marítim 
de Calafell, l’equip de govern de Calafell 
executa una de les obres més esperades, 
ja que fa uns anys es van renovar les ca-
nalitzacions, però no es va remodelar 
la superfície. El projecte d’obres preveu 
l’enrajolament de tot el passeig marítim. 
A més, s’eliminaran les zones enjardina-
des, per tal de guanyar espai i tenir un 
passeig més ample. 
Paral·lelament a l’obra del passeig marí-

tim, també a principis de 2014 s’iniciarà 
la remodelació del carrer Sant Pere. 
Aquesta remodelació té un cost aproxi-
mat de 230.000 euros. Aquesta obra 
s’ha plantejat de manera que tingui una 
continuïtat estètica amb el futur passeig 
marítim. En aquest sentit, es col·locarà 
un tipus de rajola d’un color semblant a 
la del passeig, i que serà més petita que 
la que hi ha ara, perquè no es trenqui 
quan passin  vehicles de gran tonatge.

El pas subterrani de Segur
En el ple d’octubre es va fer una sego-
na modificació per a la construcció del 
pas subterrani al carrer Pisuerga de Se-
gur de Calafell. La construcció d’aquest 
pas també és una antiga demanda que 
els ciutadans de Segur reclamen des de 
fa anys, ja que l’existència de la via del 
tren dificulta l’accés a una banda i altra 
d’aquest nucli. En aquest sentit, i tal com 
ja es va comprometre amb els ciutadans, 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Calafell manté el compromís que aquest 
pas subterrani es construeixi també en 
aquest mandat. 
“Si Adif no assumeix el cost del pas sub-
terrani abans de final d’any, aquesta 
modificació de crèdit ens permet tenir 
els diners per poder finançar-lo des de 
l’Ajuntament”, diu l’alcalde de Cala-
fell, Joan Olivella. El cost de construc-
ció d’aquest pas subterrani té un cost 
aproximat d’uns 1,3 milions d’euros.

Les obres per acabar el passeig
marítim s’iniciaran el 2014
L’Ajuntament finançarà la construcció del pas subterrani de Segur
si Adif no assumeix el cost de la intervenció abans de final d’any

El Ayuntamiento de Calafell realizó, en el pleno del pasado mes de octubre, una modificación de crédito para poder hacer las obras del paseo marítimo. “Una vez 
aprobada la modificación, preveemos que al mes de diciembre ya podremos hacer la licitación, y por lo tanto las obras podrían empezar durante el primer trimestre 
de 2014”, explica el alcalde de Calafell, Joan Olivella.  Las obras del paseo marítimo tienen un coste total de 3.500.000 euros. Pero, tal y cómo explica el teniente de 
alcalde de Obras Públicas, Mantenimiento y Medio ambiente, Rafel Solé, “el equipo de gobierno ha previsto que las obras se dividan en varias fases, para dar viabilidad 
económica al proyecto”. Así mismo, el Ministerio de Agricultura y Medio ambiente ya ha dado el visto bueno a este planteamiento del Ayuntamiento de dividir la cons-
trucción del nuevo paseo en diferentes fases, y se ha mostrado favorable a que el ayuntamiento pueda ejecutar la obra. Las fases en que se dividirá la renovación del 
paseo marítimo son tres: 1/ Carrerada de en Ralet - calle Mallorca (1.200.000€); 2/ c. Mallorca – calle Àngel Guimerà (1.110.000€); 3/ calle Àngel Guimerà – Av. de l’Estany 
(1.200.000€) . Con la renovación del paseo marítimo de Calafell, el equipo de gobierno de Calafell ejecuta un de las obras más esperadas, puesto que hace unos años 
se renovaron las canalizaciones, pero no se remodeló la superficie. Paralelament a la obra del paseo marítimo, también a principios de 2014 se iniciará la remodelación 
de la calle Sant Pere. Esta remodelación tiene un coste aproximado de 230.000 euros.

Dues 
modificacions
de crèdit 
permetran 
afrontar aquestes 
actuacions

El cost de les
obres del passeig 
és de 3,5 milions 
d’euros i el del pas 
subterrani, d’1,3
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L’Ajuntament de Calafell va aprovar 
en el ple del passat mes d’octubre 
les ordenances fiscals per al pròxim 

any. Aquestes ordenances estan marca-
des per una congelació tant dels impos-
tos com de les taxes, així com una millora 
de les condicions per accedir a les bonifi-
cacions de l’IBI i per a l’obtenció de la ta-
rifa reduïda de la taxa d’escombraries, a 
més de la creació de noves línies d’ajuts 
econòmics, “tot amb l’objectiu d’ajudar 
les persones en una situació econòmica 
més desfavorida”, explica la regidora 
d’Hisenda, Montse López.
Tal com ja va fer en els dos exercicis an-
teriors (2012 i 2013), l’equip de govern 
(CiU i PP), ha tornat a congelar els im-
postos (IBI, IAE, Plusvàlua, ICIO, Impost 
de vehicles, etc.). I si l’any passat va 
congelar les taxes que fan referència a 
serveis prestats de manera directa per 
l’Ajuntament, enguany, i com a novetat, 
també es congelen les taxes de serveis 
prestats per altres empreses, entre les 
quals hi ha l’aigua, les escombraries o el 
clavegueram. “Conscients del moment 

econòmic que viuen els ciutadans de Ca-
lafell, hem considerat que valia la pena 
fer un esforç per no gravar-los més, i 
per això hem congelat també totes les 
taxes”, explica l’alcalde de Calafell, Joan 
Olivella.

Millora per a les famílies nombroses
Així mateix, també cal destacar la millo-
ra dels requisits perquè les famílies nom-

broses puguin accedir a les bonificacions 
de l’IBI. En aquest sentit, tindran accés a 
aquestes bonificacions les famílies nom-
broses, de categoria general, que tinguin 
uns ingressos iguals o inferiors a 5 ve-
gades el Salari Mínim Interprofessional 
(SMI), i les famílies nombroses de cate-
goria especial que tinguin uns ingressos 
iguals o inferiors a 6 vegades l’SMI.
També es milloren les condicions per 
accedir a la tarifa reduïda de la taxa 
de recollida d’escombraries. Es podran 
beneficiar d’aquesta tarifa les famílies 
nombroses o monoparentals amb 2 o 
3 fills a càrrec seu, i amb uns ingressos 
iguals o inferiors a 3 vegades l’SMI.
A més, es redueixen les finances de la taxa 
de llicències o comprovació d’activitats o 
obres. I s’ha redefinit l’impost de gual i 
contragual de manera que tant la pla-
ca com la taxa de contraguals estarà 
exempta de pagament, i tampoc caldrà 
fer sol·licitud de gual en certs casos, com 
per exemple: que no existeixin voreres, 
que hi hagi prohibició d’aparcament al 
carrer, etc.

L’Ajuntament de Calafell congela 
els impostos i les taxes pel 2014
El ple aprova unes ordenances fiscals que milloren les condicions per 
accedir a bonificacions i tarifes reduïdes d’IBI i escombraries

El Ayuntamiento de Calafell aprobó en el pleno del pasado mes de octubre las ordenanzas fiscales para el próximo año. Estas ordenanzas vienen marcadas por una 
congelación tanto de los impuestos como de las tasas, así como una mejora de las condiciones para acceder a las bonificaciones del IBI y para la obtención de la tarifa 
reducida de la tasa de basura, además de la creación de nuevas líneas de ayudas económicas, “todo con el objetivo de ayudar a las personas con un situación económica 
más desfavorecida”, explica la regidora de Hacienda, Montse López. 
Tal y como ya hizo en el dos ejercicios anteriores (2012 y 2013), el equipo de gobierno (CiU y PP), ha vuelto a congelar los impuestos (IBI, IAE, Plusvalía, ICIO, Impuesto de 
vehículos, etc.). Y si el año pasado congeló las tasas que hacen referencia a servicios prestados de forma directa por el ayuntamiento, este año y como novedad, tam-
bién se congelan las tasas de servicios prestados por otras empresas, entre las cuales hay el agua, la basura o el alcantarillado. “Conscientes del momento económico 
que viven los ciudadanos de Calafell, hemos considerado que valía la pena hacer un esfuerzo para no grabarlos más, y por esto hemos congelado también todas las 
tasas”, explica el alcalde de Calafell, Joan Olivella. Así mismo, también hay que destacar la mejora de los requisitos porque las familias numerosas puedan acceder a 
las bonificaciones del IBI.

3 Són els 
exercicis que s’han 
congelat les taxes 
i els impostos 
municipals a 
Calafell

Noves línies d’ajuts 
econòmics per a 
famílies amb menys 
recursos i per l’accés 
dels joves a un 
habitatge
L’equip de govern de l’Ajuntament 
de Calafell, format per CiU i el PP,  
també ha previst per al pròxim 
exercici una línia d’ajuts econò-
mics destinada especialment 
a ajudar aquelles famílies amb 
menys recursos econòmics i que 
es veuen obligades a pagar dife-
rents taxes (escombraries, aigua 
o guals). Aquesta línia d’ajuts pre-
veu subvencionar fins a un 80% 
la taxa d’escombraries i aigua, i 
entre un 40% la taxa de guals per 
als majors de 65 anys, i un 50% 
per a aquells que convisquin amb 
un familiar que tingui un grau de 
disminució superior al 65%.
Així mateix, s’ha ampliat la base 
de càlcul dels ajuts econòmics 
dde l’Ajuntament de Calafell 
destinats a pagar l’impost so-
bre béns immobles, i s’ha ende-
gat una nova línia d’ajuts per a 
l’accés dels joves a un habitatge 
de propietat. L’ajut preveu sub-
vencionar fins al 50% de la quo-
ta de l’impost de béns immobles 
per als menors de 30 anys, i fins 
al 25% per als qui tenen entre 30 
i 35 anys.
El termini per sol·licitar aquests 
ajuts serà del 2 d’octubre al 2 de 
novembre de 2014, i les bases 
reguladores es podran consultar 
al web municipal www.calafell.
cat. En qualsevol dels casos, per 
sol·licitar aquests ajuts caldrà es-
tar empadronat al municipi  Ca-
lafell, amb un mínim d’antiguitat 
de 2 anys.
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El regidor de Seguretat Ciutadana, 
Francisco Clavero, va donar dades 
durant la celebració del patró de la 

Policia Local de les actuacions d’aquest 
cos a Calafell. Clavero va destacar la 
tasca de mediació en conflictes veïnals 
que duu a terme la Policia Local de Ca-
lafell. En aquest sentit, va explicar que 
enguany s’ha aconseguit resoldre el 
52% dels casos plantejats, que un 38% 
està pendent de resolució i que en no-
més un 10% dels casos no s’ha arribat 
a un acord.

Clavero va apuntar que l’Ajuntament de 
Calafell aposta “per una policia pròxima 
i amable amb el ciutadà” i es va referir 
als bons resultats que ha comportat la 
posada en marxa d’un nou quadrant. El 
cap de la Policia Local de Calafell, José 
Antonio Jiménez, també es va referir a 
la tasca duta a terme per la policia local 
en els conflictes veïnals i ha destacat “la 
posada en marxa de canals bidireccio-
nals amb els ciutadans de Calafell, que 
han donat els seus fruits”. En aquest 
sentit, cal dir que la Policia Local de Ca-

lafell ha establert, juntament amb el 
cos de Mossos d’Esquadra, un calendari 
de reunions periòdiques amb les asso-
ciacions veïnals, per donar resposta a 
les seves demandes i avaluar els possi-
bles conflictes que puguin tenir.
Finalment, José Antonio Lorenzo va ex-
plicar que la Policia Local realitza una 
tasca de servei que comprèn des de la 
simple resolució de problemes quo-
tidians fins al salvament de persones 
en situació de risc, i es va referir a les 
74 intervencions en incendis que s’han 

realitzat durant aquest any. També va 
destacar la intervenció de la Policia en 
el tema del top manta, on s’han aixecat 
75 actes amb els corresponents decomi-
sos. Sobre això, el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Francisco Clavero, també 
ha recordat que “mentre a altres mu-
nicipis la situació sobre aquest tema 
és alarmant, aquí hem aconseguit re-
soldre amb bastant èxit aquesta pro-
blemàtica, reduint considerablement 
la presència de manters a la platja de 
Calafell”. 

La Policia Local resol més de la 
meitat dels conflictes veïnals

El regidor de Seguridad Ciuda-
dana, Francisco Clavero, ofreció 
datos durante la celebración del 
Patrón de la Policía Local de las 
actuaciones de este cuerpo en 
Calafell. Clavero destacó la ta-
rea de mediación en conflictos 
vecinales que lleva a cabo la 
Policía Local de Calafell. Explicó 
que este año se ha consegui-
do resolver el 52% de los casos 
planteados, que un 38% están 
pendientes de resolverse, y en 
sólo un 10% de los casos no se 
ha llegado a un acuerdo. Clave-
ro apuntó que   Calafell apuesta 
“por una policía próxima y ama-
ble con el ciudadano” y se refirió 
a los buenos resultados que ha 
comportado la puesta en mar-
cha de un nuevo cuadrante. La 
Policía Local ha establecido, jun-
to con Mossos, un calendario de 
reuniones con las asociaciones 
vecinales,

Els agents del cos policial han realitzat 74 intervencions en incendis i 
han aixecat 75 actes relacionats amb el ‘top manta’ durant aquest any 

L’Ajuntament de Calafell té previst obrir el centre cívic la primavera de 2014 i per això 
en el ple municipal de novembre se’n va aprovar el reglament d’ús i gestió. El Cen-
tre Cívic Cinema Iris serà un espai adreçat a acollir activitats cíviques i culturals del 
municipi, especialment les que fomentin la creativitat i l’expressió, i les relacionades 
amb el mar. Així mateix, també serà la seu de la Confraria de Pescadors i de la Llar del 
Pescador Jubilat.  D’altra banda, el món associatiu de Calafell també tindrà cabuda en 
aquest centre, com un espai de referència a l’hora de realitzar activitats de tot tipus. 
La remodelació i rehabilitació del centre ha significat una inversió de 1.351.000 euros.
El centre cívic té un total de 880 m2, amb diferents espais adreçats al públic en quatre 
plantes. A la planta baixa hi ha la recepció, l’auditori Sala Iris i un petit espai polivalent 
annex a l’auditori. A la primera planta trobem l’estudi fotogràfic-aula polivalent i una 
aula de formació i informàtica; a la segona planta, la seu de la Llar del Pescador Jubilat 
i de la Confraria de Pescador, mentre que a la tercera planta hi ha l’Aula de cuina i Aula 
de jove-aula polivalent. El centre cívic  també està obert a esdeveniments privats. És 
una aposta per donar sortida als empresaris de Calafell perquè puguin fer esdeveni-
ments que no poden organitzar dins els seus local per manca d’espai. 

S’aprova el reglament d’ús i gestió del Centre Cívic Cinema Iris
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Joan Colet rep el seu homenatge
Calafell dedica el Teatre Auditori Municipal a l’exalcalde del municipi 
entre els anys 1985 i 1987 i que també va ser regidor de Cultura

L’Ajuntament de Calafell va iniciar el passat mes d’octubre una nova 
fase d’arranjament de voreres a Segur de Calafell. Aquestes obres for-
men part del Pla de Millora de Carrers que, des de principi de mandat, 
està duent a terme l’Ajuntament de Calafell. 
Concretament, les obres d’arranjament es van començar al carrer 
d’Itàlia i a l’avinguda del Mediterrani (des de Ronda Sant Miquel al ca-
rrer Noruega, i des de la plaça Pau Casals fins a la Ronda Sant Miquel). 
També s’arrangen les voreres de la Ronda de Sant Miquel (des del carrer 
Joan Maragall fins al carrer Barcelona; i des del carrer Barcelona fins 
a l’avinguda Catalunya), del carrer Joan Maragall fins a la Ronda Uni-
versitat, la cantonada del carrer Altafulla (Bellamar) i el carrer Emigdio 
Rodríguez Pita. El tinent d’alcalde d’Obres Públiques, Manteniment i 
Medi Ambient, Rafel Solé, explica que “cadascuna d’aquestes obres les 
realitza una empresa diferent de Calafell, de manera que així també 
revitalitzem l’economia del nostre municipi”. Així mateix, l’alcalde de 
Calafell, Joan Olivella, destaca que “el manteniment i la rehabilitació 
de carrers és de les coses que afecten més directament la ciutadania 
i per això des d’un principi ens vam proposar executar aquest Pla de 
Millora de Carrers”. El total de la inversió fet  en aquest pla fins ara és 
de 137.200 euros.

Des del passat 24 d’octubre el tea-
tre de Calafell ja du oficialment el 
nom de Teatre Auditori Munici-

pal Joan Colet. L’alcalde de Calafell, Joan 
Olivella, i Maria Hiralgo, vídua de Joan 
Colet, van descobrir aquell dia la placa 
en què es deixa constància que tots els 
grups municipals de l’Ajuntament de 
Calafell han decidit dedicar l’edifici del 
teatre a qui va ser alcalde del municipi 
entre 1985 i 1987.
L’acte, que sobretot va ser un homenat-
ge a Joan Colet, a més de la seva vídua i 
de l’alcalde de Calafell també va reunir 
l’exalcalde Jordi Sànchez, el senador 
Josep Maldonado i tota la resta de re-
gidors del consistori. En el transcurs de 

l’homenatge, Joan Olivella va destacar 
que “Joan Colet era una persona molt 
estimada al municipi, i es va dedicar 
molt a la cultura, impulsant equipa-
ments com la Biblioteca o aquest ma-
teix teatre, així com també projectes 
com el de l’emissora municipal Calafell 
Ràdio, que l’any que ve ja celebra els 
trenta anys”.
Per la seva banda, Josep Maldonado 
va explicar “la profunda amistat” que 
l’unia amb Joan Colet, “un home posi-
tiu, i que estava per sobre de les ideolo-
gies”, va dir.
Així mateix, Josep Mèlich, director del 
grup teatral La K-Mama, del qual Joan 
Colet també va formar part, va recordar 

que “era una gran persona, que sem-
pre es va estimar molt el seu poble”, i 
va considerar que “donar el seu nom al 
teatre és el millor homenatge que se li 
pugui fer”.
En aquest sentit, la vídua de Joan Colet 
va afirmar que “en Joan hauria estat 
feliç i orgullós que el seu poble li hagi 
fet aquest reconeixement i que, a més, 
la proposta de donar nom al teatre hagi 
sorgit també dels seus amics”.
Així mateix, l’Ajuntament de Calafell va 
voler fer coincidir l’acte d’homenatge a 
Joan Colet amb l’estrena de RIP, la nova 
obra del grup teatral calafellenc La K-
Mama, del qual, com hem dit, Colet ha-
via format part.

Desde el pasado 24 de octubre el 
teatro de Calafell ya lleva oficial-
mente el nombre de Teatro Au-
ditorio Municipal Joan Colet. El 
alcalde de Calafell, Joan Olivella, 
y Maria Hiralgo, viuda de Joan Co-
let, descubrieron aquel día la pla-
ca en que se deja constancia que 
todos los grupos municipales del 
Ayuntamiento de Calafell han de-
cidido dedicar el edificio del teatro 
a quién fue alcalde del municipio 
entre los años 1985 y 1987. El acto 
fue sobretodo un homenaje a Joan 
Colet.

En marxa les obres d’arranjament de voreres de Segur de Calafell
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El 4 d’octubre es van presentar 
davant l’afició els 16 equips que 
conformen aquesta temporada 
2013-2014. Els equips són: 2 equips 
escola, 3 de prebenjamí, 2 de ben-
jamí,  2 alevins, 1 infantil, 1 juvenil, 
1 mini femení, 2 sèniors i 1 equip 
de veterans. Va cloure l’acte de 
presentació dels equips el partit 
amistós entre el Club Patí Calafell 
Tot l’Any i el RDI Club Patí Vilano-
va, que va finalitzar amb victòria 
dels locals, amb un resultat de 
6-2. En aquesta nova  temporada, 
el primer equip del Club Patí Ca-
lafell compta amb tres jugadors 
calafellencs: Sergi Romeu, Xavier 
Andreu i Oriol Palau

Un total de 640 persones van participar el 22 de setembre en la 5a edició del Triatló Calafell que 
posava el punt i final a la Lliga de Clubs 2013 d’aquesta modalitat. El pòdium masculí va estar 
format per Iñaki Baldellou, Genís Grau i Carlos Galindo, mentre que Laura Gómez, Anna Flaquer i 
Núria Peix conformaven el femení. El triatló es va desenvolupar a la zona del Port Segur-Calafell i 
la platja de Segur i es va competir en la  categoria Sprint que inclou: una prova de 750 metres de 
Natació; 20 quilòmetres de Ciclisme; i 5 quilòmetres de carrera a peu. El triatló va estar organit-
zat per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Calafell i l’empresa Athletic Events i va comptar 
amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, Port Segur-Calafell, Europcar i Lizarran.

Un total de 32 pescadors van participar en 
la desena edició del Concurs de Pesca de        
Canya que es va celebrar el passat dissabte, 5 
d’octubre, a la platja de Calafell, a l’altura de 
la Confraria de Pescadors. El concurs establia 
dues categories: la del volum de pesca i la de 
la peça de més pes. El guanyador d’ambdues 
categories va ser Raúl River Garrido, que va 
pescar un total de 1,134kg i una peça que va 
pesar 304 grams.

El Club Patí Calafell 
presenta els equips 
per a la temporada 
2013-2014

Cinquena Triatló de Calafell

32 pescadors al 
X Concurs de 
Pesca de Canya 
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El dia 20 d’octubre el Club Futbol Sala Platense va fer l’acte de presentació dels seus equips per 
a la temporada 2013-2014. L’acte, que va tenir lloc al pavelló Jaume Vilamajó de Segur de Cala-
fell, va comptar amb la presència de l’alcalde de Calafell, Joan Olivella, la regidora d’Esports i 
Promoció Esportiva, Maite Gonzàlez, i d’altres regidors del consistori. Un total de 80 esportis-
tes formen part actualment d’algun dels nou equips del Club Platense de Segur de Calafell, 7 
dels quals són equips federats. I és que en un any aquest club ha vist com s’incrementava en 
un 70% el nombre de jugadors.

Presentació de la temporada 2013-2014 del
Club Futbol Sala Platense de Segur de Calafell El diumenge 24 de novembre va tenir lloc a Calafell 

el ja tradicional Cros Escolar Comarcal, organitzat 
per l’Escola Santa Creu de Calafell i el Consell Es-
portiu del Baix Penedès, amb la col·laboració de 
la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Calafell 
i la Diputació de Tarragona. El cros va comptar 
amb més de 500 esportistes de diverses edats i va 
tenir lloc al Parc de la Sínia de Calafell, amb una 
gran assistència de públic. 

Més de 500 participants
en la 35a edició del
Cros Escolar Comarcal



14CALAFELLENCS #10                  DESEMBRE 2013

breus

Mati Aparicio, Calafellenca 
de l’Any 2013
17/11/2013

El nomenament de Calafellenca 
de l’Any va tenir lloc en el marc 
d’un dinar, organitzat per l’entitat 
andalusa de Calafell Centro Cultural 
Los Califas, en el qual van participar 
unes 450 persones i que va estar 
amenitzat  amb interpretacions de 
cant i balls andalusos tradicionals.

L’Ajuntament de Calafell 
inicia la 3a edició del curs   
de rus 
26/11/2013

Després d’haver cobert totes les 
places dels dos primers cursos 
de rus el setembre i l’octubre, 
l’Ajuntament ha decidit organitzar 
un nou curs d’aquest idioma. 
La durada del curs és de 30 hores 
i té un cost de 60 euros.

Voluntaris per la Llengua a 
Calafell aplega 21 parelles 
lingüístiques
18/10/2013

Aquest projecte consisteix a em-
parellar persones catalanoparlants 
amb aprenents de català perquè  
dediquin una hora setmanal a 
conversar en català, durant deu set- 
manes, i així els aprenents puguin 
millorar el seu nivell fora de l’aula.

14a edició del Festival de 
Cultura Urbana de Calafell 
2013
12/10/2013

Més de 100 persones van participar 
en aquest festival, que s’ha anat 
consolidant, any rere any, i que es 
caracteritza per ser una celebra-
ció de caràcter festiu en què joves 
d’arreu de Catalunya vénen a Cala-
fell per practicar la seva afició prefe-
rida: l’skate. Precisament, un dels 
grans atractius d’aquest festival és 
el campionat d’skate, que es dispu-
ta en diverses categories.  
La regidora d’Esports i Promoció 
Esportiva, Maite González, i el regi-
dor de Joventut, Joaquim Vidal, van 
presidir el lliurament de premis.

Calafell, a la inauguració de 
la temporada 2013-2014 de 
la Ruta del Xató
18/11/2013

Calafell ha donat el tret de sortida 
a la nova temporada de la Ruta 
del Xató. L’alcalde de Calafell, Joan 
Olivella, i la regidora de Turisme 
de l’Ajuntament de Calafell, Olga 
Elvira, van assistir a l’acte de pre-
sentació de la Ruta del Xató 2013-
2014, que va tenir lloc al Palau del 
Rei Moro de Sitges, on es va fer el 
tradicional acte de lliurament de la 
mà de morter a l’ambaixador de la 
Ruta del Xató d’enguany, el cuiner 
Nando Jubany. Jubany regenta el 
restaurant Can Jubany, guardonat 
amb una estrella Michelin.

Creu Roja dóna lots 
d’alimentació per a nadons 
a 18 famílies necessitades
17/10/2013

L’acte de lliurament va tenir lloc 
en presència del president de Creu 
Roja a Calafell, Josep País, l’alcalde 
de Calafell, Joan Olivella, i la regi-
dora de Benestar i Família, Maria 
Verge. Els lots han estat distribuïts 
entre les famílies de Calafell que 
tenen menys recursos, amb asses-
sorament previ de les educadores 
socials de l’Ajuntament de Calafell. 
Tal com ha explicat la regidora 
Maria Verge, “són moltes les famí-
lies necessitades a Calafell, ja que 
cada setmana s’acosten al banc 
d’aliments unes 70 o 80 famílies”. 

Calafell promociona la seva 
oferta turística a la fira de 
golf IGTM
12/11/2013

L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, i 
la regidora de Turisme de Calafell, 
Olga Elvira, van assistir al Centre 
de Convencions de PortAventura, 
a la inauguració de la fira IGTM de 
golf, la principal fira de golf d’àmbit 
internacional.

Preparatius del disc dels 
Goigs i Cant de la Mare de 
Déu de la Cova
25/10/2013

El Cor Parroquial i l’Orfeó de Cala-
fell, sota la direcció d’Anna M. An-
gelet i Albert Recasens, juntament 
amb l’organista i arranjador Xavi 
Jorba han iniciat els assajos dels 
Goigs i el Cant de la Mare de Déu de 
la Cova per l’enregistrament del nou 
disc que s’editarà coincidint amb la 
Festa de la Candelera de l’any que 
ve. El disc inclourà sardanes i melo-
dies dedicades a Calafell. Els Goigs i 
el Cant de la Mare de Déu de la Cova 
es reestrenaran amb motiu de la 
celebració extraordinària de la Mare 
de Déu de la Cova, el febrer de 2014.
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En marxa les obres de millora de 
l’accessibilitat del Castell de Calafell
S’instal·laran unes passarel·les que permetin transitar 
amb més facilitat per l’interior del monument

Aquest començament de mes de novembre s’han iniciat les obres de millora 
de l’accessibilitat del Castell de la Santa Creu de Calafell. Aquestes obres, 
que facilitaran la circulació a l’interior del castell, formen part del projecte 
de museïtzació que està duent a terme l’Ajuntament de Calafell.
“Fins ara el pas per alguns llocs del castell era molt dificultós i, per tant, 
aquestes obres representen una millora important per a un dels principals 
equipaments del municipi”, explica el tinent d’alcalde d’Obres Públiques, 
Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé. Les obres que s’estan duent a 
terme des fa unes setmanes preveuen la instal·lació d’unes passarel·les, 
que permetin transitar amb més facilitat per l’interior del castell. A més, les 
passarel·les s’ubicaran de tal manera que es crearà un circuit interior, que 
dirigirà els visitants en el seu recorregut.

Calafell celebra el Dia Internacional 
Contra la Violència de Gènere
L’Ajuntament de Calafell va celebrar el 25 de novembre el Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones amb la lectura del mani-
fest institucional per part de l’alcalde, Joan Olivella, la regidora de Benestar 
Social, Maria Verge, acompanyats de la resta dels regidors del consistori i 
de ciutadans del municipi que  es van apropar a les Dependències Munici-
pals de Calafell Platja per donar suport a les víctimes. Durant la lectura del 
manifest  es va expressar el rebuig per part de les administracions i la so-
cietat civil a aquesta violència  que malauradament encara és present a les 
nostres societats: una violència que ens obliga a esmerçar tots els esforços, 
tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-la.  Finalitza-
da la lectura del manifest, es van encendre 44 espelmes en record de les 44 
víctimes de violència de gènere a tot l’Estat espanyol durant el 2013.

Rostada Popular a Calafell, amb 
degustació de l’oli DO Siurana
Aquest tradicional acte aplega 400 persones a la            
Cooperativa Agrícola de Calafell

Unes 400 persones es van aplegar el 24 de novembre a la Cooperativa 
Agrícola de Calafell per participar en la Rostada Popular, un esdeveniment 
tradicional d’aquestes dates que permet que els assistents puguin degus-
tar l’oli novell DO Siurana. A partir de dos quarts de deu del matí, ja es van 
començar a servir els esmorzars de pa amb tomàquet i botifarra, regats 
amb l’oli de la collita d’enguany, i acompanyats del vi de la Cooperativa 
Agrícola de Calafell.
L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, acompanyat de diversos regidors del 
consistori, van participar també en la Rostada Popular. Durant el matí, 
alcalde i regidors van degustar els diversos productes de la Cooperativa 
Agrícola de Calafell. Així mateix, i com ja és tradicional, en el transcurs de 
la jornada també es va dur a terme una exposició de plaques de cava.
La Rostada Popular està organitzada per la Cooperativa Agrícola de Cala-
fell, i permet presentar l’anyada a la ciutadania i als empresaris del sector 
de la restauració de Calafell. Durant la festa també és possible adquirir 
aquests productes, així com cava i altres, a l’agrobotiga de la Cooperativa.
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Treballs del dia a dia
Comencen 
les obres 
dels carrers 
Torredembarra 
i Barceloneta

Calafell disposa des d’ara d’un espai Workout Park, és a dir, una àrea d’entrenament esportiu a 
l’aire lliure, situada a la plaça del Mil·lenari. L’Ajuntament de Calafell ha instal·lat a la zona de 
la platja de davant d’aquesta plaça, aparells de paral·leles, barra alta d’anelles, barres baixes i 

escales.
La instal·lació d’aquest espai workout se suma a l’àrea de fitness que la regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Calafell ja va habilitar el passat mes d’abril a la plaça del Mil·lenari, per poder fer 
exercicis d’estiraments, abdominals, equilibri, pectorals i cardiovasculars a l’aire lliure i de manera 
gratuïta. A més, cal recordar que aquesta plaça també està situada al costat de les pistes de petanca i 
d’un parc infantil, amb la qual cosa s’ha configurat una zona de lleure amb diverses modalitats. El re-
gidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calafell, José Antonio Jiménez, afirma que “hem observat 
que cada vegada hi ha més gent que surt al passeig a fer esport i per això hem pensat que aquesta era 
una bona manera d’oferir un nou servei que permet als ciutadans entrenar-se a l’aire lliure i de ma-
nera gratuïta”. La regidoria de Medi Ambient ha estat l’encarregada de posar en marxa la instal·lació 
d’aquest Workout Park, ja que està situat en una de les platges del municipi.
Amb la instal·lació del Workout Park, Calafell se suma a la moda de l’street workout, una nova moda-
litat d’entrenament esportiu que es practica en aquells espais públics on hi ha aparells de gimnàstica i 
que cada vegada té més adeptes. En aquest sentit, Calafell es converteix en un dels municipis pioners 
a Catalunya en la posada en marxa d’aquest tipus de zones d’entrenament a l’aire lliure, ja que fins ara 
l’únic parc d’entrenament d’aquestes característiques es trobava a Barcelona.

Nou espai Workout Park a Calafell, per a 
l’entrenament esportiu a l’aire lliure

L’Ajuntament de Calafell va iniciar 
a final de setembre  les obres dels 
carrers Torredembarra i Barcelo-

neta, del poble de Calafell. Aquestes 
obres consisteixen en la reurbanitza-
ció d’aquests dos carrers i la connexió 
del carrer Torredembarra amb el car-
rer Clos del Becu. Les obres finalitza-
ran previsiblement el primer trimestre 
de 2014. Així mateix, mentre durin les 
obres, els carrers Torredembarra i Bar-
celoneta quedaran tallats al trànsit.
Tant el carrer Torredembarra com 
Barceloneta formen part del nucli his-
tòric de Calafell. Ambdós es troben 
actualment en un estat de conserva-
ció força deficient i amb els serveis 
molt antiquats. En aquest sentit, es 
pavimentaran ambdós carrers i es re-
novaran tots els serveis urbanístics 
existents: xarxa d’energia elèctrica, 
xarxa d’abastament d’aigua, xarxa de 

clavegueram d’aigües residuals, xarxa 
de distribució de gas natural, xarxa de 
telefonia, xarxa d’enllumenat públic. A 
més, es construirà una nova xarxa  de 
drenatge pluvial.
L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, con-
sidera que “aquestes obres beneficien 
considerablement els veïns, que veuran 
millorats els serveis, i també permeten 
renovar una de les principals entrades al 

nucli històric de Calafell, pel carrer Tor-
redembarra, cosa que també pot afa-
vorir l’entrada de visitants”. En aquest 
sentit, el tinent d’alcalde d’Obres Pú-
bliques, Manteniment i Medi Ambient, 
Rafel Solé, recorda que “les obres de re-
modelació dels carrers Torredembarra i 
Barceloneta formen part del Pla de Bar-
ris i també del Pla Director de Carrers 
de Calafell Poble, que l’Ajuntament va 

presentar ara fa un any”.
A més de reurbanitzar els carrers Torre-
dembarra i Barcelona, l’Ajuntament de 
Calafell aprofitarà per incorporar dos 
passos de vianants a l’avinguda Jaume 
Tobella, un davant del carrer Torredem-
barra i l’altre a Miramar Residencial. 
Aquesta era una reivindicació que els 
veïns de la zona duien a terme des de 
fa temps.
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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 vos-
tra 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

1. S’ha repintat el pas de vianant de l’Avinguda de la Bosanova
2. Pintat el pas soterrat de l’estació de Segur de Calafell
3. Se substitueixen els vells bancs de fusta del parc de la Casa Vella per uns de 
nous més moderns

S’han procedit a millorar la plaça de l’estació de tren de Segur de Calafell

Els bulbs que s’han plantat al Parc de la Sínia són anemone coronaria, allium, 
narcissus ( 5 varietats diferents ), rocus i dichelostemma. En total, s’han plantat 
800 plantes diferents. 

S’han retirat 40.000 quilos de runa d’aquest camí. S’ha fet amb mitjans mecànics 
i després s’ha fet la neteja de petits residus manualment.

Altres treballs

Arranjament de la plaça de
l’estació de Segur de Calafell

Plantades diferents
espències al Parc de la Sínia

Neteja del Camí dels carquinyolis

1

2

3
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L’arribada del Tió a la plaça de Ca-
talunya el pròxim diumenge 8 de 
desembre, a les 11 del matí, marcarà 

l’inici del Nadal a Calafell. Fins al dia 24 
els nens i nenes li podran portar menjar 
perquè cagui moltes coses aquell dia, 
quan se celebrarà la tradicional Cercavi-
la i el Caga Tió. Tots els actes estan or-
ganitzats per l’Ajuntament de Calafell i 
la Colla Gegantera i Grallera de Calafell. 
Abans, el 21 i 22 de desembre, els més 
petits tindran una altra cita amb un dels 
protagonistes del Nadal: podran donar 
la seva carta al Pare Noel a la plaça del 
carrer del Mar.
A partir del dia 27 de desembre co-
mençarà el Nadal en Família, que com-
binarà els matins a les places i les tardes 
al teatre (a la pàgina 22 teniu totes les 
activitats previstes). La novetat d’aquest 
any serà a la Casa Barral. Si ja heu fet el 
pessebre de casa vostra, us proposem 
que participeu en el Pessebre de Can Ba-

rral. La vella Lola us explicarà un conte 
vora el foc sobre com vivien el Nadal els 
vells pescadors  de Calafell fa 100 anys. Si 
li porteu les vostres figuretes la podrem 
ajudar a fer un pessebre per  Can Barral.
La Cavalcada dels Reis d’Orient, que se 
celebrarà el diumenge 5 gener, tindrà 
com a novetat una doble sessió teatral i 
de recollida de cartes per als Reis d’Orient 
al Teatre Auditori Joan Colet: entre les 12 
i 14 hores i les 16 i 18:30 hores. Els nens 
i nenes podran veure l’espectacle nada-
lenc infantil Les corones màgiques i els 
Patges Reials recolliran les seves cartes.
A les 19 hores, des del Teatre Auditori 
Joan Colet, s’iniciarà la Cavalcada de Reis 
en direcció Platja i després Poble. A la 
plaça de Catalunya hi haurà instal·lat el 
Pessebre Vivent de les 19 a les 22 hores. A 
les 17 hores, a la plaça del Port de Segur, 
arribada dels Reis d’Orient en vaixell i ca-
valcada fins a l’Església de l’Assumpció 
on es recolliran les cartes.

El Nadal més familiar
Calafell aposta per activitats per als més petits a les places,
al teatre i, aquest any, també a la Casa Barral

Del 22 de novembre al 8 de desembre, els comerços de Calafell celebren, amb 
el suport de l’Ajuntament de Calafell, la Setmana Màgica, una iniciativa que 
pretén atraure l’atenció dels clients oferint descomptes molt interessants. La 
Setmana Màgica està organitzada per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament 
de Calafell, juntament amb les associacions de comerços Segur Centre i Fòrum 
Calafell.
A més, durant els dies 6, 7 i 8 de desembre les zones comercials de la Platja de 
Calafell i Segur de Calafell estaran amenitzades amb la presència d’uns mags, 
que realitzaran actuacions de màgia de proximitat.

 L’Ajuntament de Calafell ha impulsat 
una campanya per incentivar l’ús de la 
Deixalleria Mòbil entre els ciutadans 
del municipi. Tots els que participin 
en aquesta campanya, que finalitza el 
20 de desembre, podran guanyar una 
panera de Nadal.
L’objectiu d’aquesta campanya és fo-
mentar que els ciutadans portin a la 
deixalleria mòbil tots aquells residus 
que no tenen un contenidor propi. Per 
això s’han ideat uns cartrons, amb 10 
caselles, que els ciutadans hauran de 
completar. Per cada residu que portin 
a la deixalleria mòbil, els ciutadans 
obtindran el segell d’una casella i, 
una vegada obtinguts 10 segells, ja 
hauran aconseguit completar un car-
tró.
Tots els cartrons que s’hagin com-
pletat podran optar al sorteig de 5 
paneres de Nadal, valorades en 100 
euros cadascuna. La regidoria de 
Medi Ambient ha considerat que, ja 
que la campanya té lloc en unes dates 
tan assenyalades, el premi havia de 
contenir productes alimentaris, que 
contribuïssin a alleugerir la cistella 
de la compra de les famílies durant 
aquests dies.
Per poder entrar al sorteig, que la re-
gidoria de Medi Ambient realitzarà el 
23 de desembre, els ciutadans hauran 
de retornar els cartrons completats a 
la deixalleria, on hi ha l’urna corres-
ponent.
Cal recordar que, entre d’altres, els 
ciutadans poden portar a la deixa-
lleria mòbil els següents tipus de re-

sidus: petits electrodomèstics (asse-
cadors, torradores, planxes, etc.); oli 
vegetal (cuina); oli mineral (cotxe); 
fluorescents i bombetes; medica-
ments i radiografies; dissolvents, pin-
tures i vernissos, joguines; tèxtils; pi-
les normals, de botó i mòbils: bateries 
del cotxe o aerosols.
Durant els dies de campanya, la deixa-
lleria mòbil de Calafell estarà ubicada, 
de dilluns a divendres, de 9 a 14hores 
als següents punts del municipi:
Dilluns: Calafell Poble (c. Andalusia/
Cosme Mainé o Av. Vinya Llarga/Je-
sús)
Dimarts: Mercat de Calafell, c. Sant 
Pere (al costat del pas subterrani)
Dimecres: Segur de Calafell, Pl. Espa-
nya/Av. Espanya (al costat del pavelló 
Jaume Vilamajó)
Dijous: Mas Romeu i Calafell Park, Pl. 
Ricardo Lozano o Av. Central de Cala-
fell Park (davant escola bressol Petit 
Príncep)
Divendres: Mercat de Segur de Cala-
fell Pl. Mediterrani.

6a edició de la Setmana
Màgica dels comerços de Calafell

Campanya de Nadal per incentivar
l’ús de la Deixalleria Mòbil de Calafell
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entitatsassociacions

Associació de Ball Inquietud de Calafell
Formada l’any 2011, compta amb 50 alumnes que desenvolupen la seva 
part artística, el sentiment i la creativitat personal relacionada amb la 
dansa i la música, a la vegada que creen un gran vincle afectiu entre les 
persones que formem part d’aquest grup.
L’associació actualment ofereix classes de dansa urbana per a persones de 
13 a 40 anys; dansa urbana infantil, per nens i nenes de 8 a 12 anys,  aquesta 
classe es fa en anglès per aprendre el llenguatge de la llengua mitjançant la 
dansa i la música. Ball Inquietud també ofereix  psicodansa i teatre musical 
per a infants de 4 a 8 anys.
Podeu contactar amb el seu president, Joan Palau, trucant al telèfon 637 38 
00 37 o bé adreçant-vos, els divendres a la tarda, Pavelló Jaume Vilamajó de 
Segur de Calafell.

Associació Amics del Patrimoni
Es va fundar l’any 2005 amb l’objectiu de defensar, propagar, protegir i 
conservar els béns de patrimoni natural, històric, arqueològic,  artístic i 
cultural del municipi de Calafell. Com a activitat habitual, els Amics del 
Patrimoni organitzen conferències i sortides sempre vinculades amb el 
Patrimoni i la història.  Col·laboren molt directament amb l’Organisme 
Autònom Municipal Fundació el Castell de Calafell.
Darrerament, han editat el llibre Les masies de Calafell, del calafellenc Joan 
Hugué, un llibre que ajuda a crear memòria històrica del municipi de Ca-
lafell. Així mateix, els Amics del Patrimoni us conviden a visitar el seu blog 
www.amicsdelpatrimonidecalafell.com . Si voleu contactar amb ells, ho 
podeu fer mitjançant el correu: amicsdelpatrimoni@hotmail.com

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

@



20CALAFELLENCS #10                   DESEMBRE 2013

gent de calafell

Mantenir-se durant trenta anys 
a l’elit d’un esport és una mis-
sió que està a l’abast de molt 

poques persones. Doncs una alacantina 
establerta des de fa tres anys a Calafell 
ho ha aconseguit en l’esport de la petan-
ca, i encara no pensa en la retirada. Es 
tracta de Rosario Inés Lizón, que llueix un 
palmarès més que destacable després de 
tres dècades competint al màxim nivell 
en aquest esport que, al nostre país, cada 
cop té més adeptes, però que és total-
ment amateur. Tres ors mundials (a més 
de tres plates i quatre bronzes), tres sub-
campionats d’Europa, tres plates als Jocs 
del Mediterrani, 39 campionats estatals, 
a més d’altres tornejos internacionals, 
són els seus principals títols. També ha 
rebut la Real Orden del Mérito Deporti-
vo.
Inés va començar a practicar la petanca 
per casualitat als 14 anys, quan una veï-
na li va demanar que completés l’equip 
femení del club Aspe d’Alacant. Ella no 
sabia què era la petanca, però va accep-
tar el repte. Es van classificar pel Campio-
nat d’Espanya i van acabar guanyant el 
torneig. Li havia picat el cuquet d’aquest 
esport i, fins ara, que ja té 47 anys, no l’ha 
deixat de practicar, i, a més, s’ha conver-
tit en la millor petanquista espanyola 
de la història, amb un lloc fix a la selec-
ció estatal. Amb el Club Petanca Aspe va 
guanyar cinc campionats estatals conse-

cutius i, comptant les modalitats indivi-
dual, dupletes i tripletes, ha guanyat 39 
campionats.
Aquest estiu va participar a Mersin en els 
seus tercers Jocs del Mediterrani i, com 
en les dues edicions anteriors, va obtenir 
la medalla de plata. Serà Tarragona 2017 
la seva gran oportunitat per penjar-se 
l’or? És conscient que serà complicat a 
causa dels seus problemes físics després 
de tres dècades de pràctica esportiva. Ara 
s’ha posat en mans del traumatòleg per 
superar aquests problemes, ja que el seu 
objectiu és continuar jugant i competint.

Impulsant la petanca a Calafell
Quan Rosario Inés va arribar fa tres anys 
a Calafell va entrar en contacte amb el 
club de petanca del municipi. Actual-

ment n’és la presidenta i el Club Petanca 
Calafell Platja ja té cent socis i 32 fitxes 
federatives, però les dificultats econòmi-
ques comprometen el futur de l’entitat. 
Fins ara, només ha pogut aconseguir el 
Campionat d’Espanya Individual el 2012 
amb els colors del club calafellenc. Inés  
confia que l’Ajuntament doni més suport 
al seu club per poder cobrir el cost de la 
participació en els campionats i que es 
puguin incorporar un parell de jugadores 
més que reforcin l’equip i permetin ser 
més competitius. També li agradaria que 
la petanca entrés a les escoles de Calafell 
i es poguessin aconseguir nous valors 
d’aquest esport.
Actualment la petanquista calafellen-
ca ha de combinar la seva feina amb la 
pràctica d’aquest esport i la participació 
en tornejos internacionals. Pel 2014 es-
pera poder guanyar una altra vegada el 
Campionat d’Espanya Individual i que la 
seleccionin per l’Europeu, una competi-
ció que no ha guanyat mai, tot i que sí 
que ha aconseguit tres subcampionats 
europeus.
Inés també vol trencar l’estereotip de la 
petanca com un esport per a gent gran:  
“Cada cop hi ha més gent jove que la 
practica i cal entrenar molt dur, com a 
qualsevol esport, per arribar lluny”. Per 
això creu molt important portar aquest 
esport a les escoles i, si la feina l’hi per-
met, li agradaria col·laborar-hi.

Rosario Inés, que fa tres anys que viu a Calafell, gaudeix d’un   
palmarès que inclou tres mundials i 39 campionats estatals

Actualment Inés és 
presidenta del Club 
Petanca Calafell 
Platja i intenta 
promocionar aquest 
esport al municipi

Mantenerse durante treinta años 
en la élite de cualquier deporte 
es una misión que está al alcance 
de muy pocas personas. Pues una 
alicantina afincada desde hace 
tres años en Calafell lo ha conse-
guido en el deporte de la petanca 
y no piensa todavía en la retirada. 
Se trata de Rosario Inés Lizón, que 
luce un palmarés más que destaca-
ble después de tres décadas compi-
tiendo al máximo nivel en este de-
porte, que en nuestro país cada vez 
cuenta con más practicantes, pero 
que es totalmente amateur. Tres 
oros mundiales (además de tres 
platas y cuatro bronces), tres sub-
campeonatos de Europa, tres pla-
tas en los Juegos del Mediterráneo, 
39 campeonatos estatales, además 
de otros torneos internacionales, 
son sus principales títulos. Tam-
bién ha recibido la Real Orden del 
Mérito Deportivo. Inés empezó a 
practicar la petanca por casualidad 
a los 14 años, cuando una vecina le 
pidió que completara el equipo fe-
menino del club Aspe de Alicante. 
Ella no sabía qué era la petanca, 
pero aceptó el reto. Se clasificaron 
para el Campeonato de España y 
acabaron ganando el torneo.

Trenta anys a l’elit de la petanca
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PSCCiU UAMPP

Desde el Partido Popular de Calafell si-
empre hemos defendido que el respeto 
tiene que ser la base de la convivencia, 
pero en el ámbito de la política local se 
ha querido llevar a extremos insospecha-
dos. La intención con la que se generan 
según que situaciones es muy impor-
tante. Si la intención está puesta en el 
camino de luchar conjuntamente para 
que nuestro municipio sea un referente; 
para que su crecimiento sea el de todos y 
no el de unos pocos; y para que nuestros 
ciudadanos se sientan más y mejor re-
presentados por todos lo que formamos 
parte de la vida política municipal; enton-
ces, y sólo entonces, el PP de Calafell tra-
bajará de la mano de quines sientan esa 
intención. Quien tenga la visión de que 
la política es dedicarse al desprestigio, la 
difamación, las mentiras, la manipulaci-
ón y la violación de la privacidad de las 
personas, que siga en donde está, ya que 
no forma parte del espíritu y la filosofía 
de los que queremos ver Calafell como 
lo que realmente es, un municipio con 
un futuro que nos pertenece a todos los 
que vivimos en él, independientemente 
de colores e ideologías políticas. Desde 
el Grupo Municipal del PP no nos cansa-
remos de defender que gobernamos, no 
sólo para nuestros votantes, sino para 
todos los ciudadanos de Calafell, 
Gracias a todos y aprovechamos para de-
sear unas Felices Fiestas y un Próspero 
año 2014. 

Aquest està essent un mandat complicat, 
marcat per les dificultats econòmiques, 
tant de l’Ajuntament com de la ciutada-
nia. Hem dedicat molts esforços a posar 
ordre a les finances municipals, que arros-
seguen una llosa molt pesada com és un 
deute de 42 milions d’euros, 25 dels quals 
generats per l’anterior govern. A més de 
posar ordre en el dia a dia del nostre Ajun-
tament, des del primer dia que ens vam 
fer càrrec del govern, hem posat les bases 
per dur a terme el projecte que tenim per 
a Calafell. Fa uns dies vam inaugurar el 
nou Mercat Municipal. Ha estat un procés 
llarg, amb dificultats, però que ha arribat 
a bon port, sempre amb la participació di-
recta dels paradistes. I el futur de l’espai 
del mercat vell l’està decidint la ciutada-
nia amb un procés de participació que 
culminarà el mes vinent.
Així mateix,l’equip de govern també ha 
anunciat que el 2014 es duran a terme 
dues obres bàsiques per al Calafell que 
volem: el nou passeig marítim, un pro-
jecte cabdal perquè el nostre municipi 
continuï sent un referent en el turisme de 
la Costa Daurada; i el pas subterrani de la 
via del tren de Segur, una demanda de la 
ciutadania que serà una realitat l’any vi-
nent. Si ADIF no posa els diners, com s’ha 
compromès, serà l’Ajuntament qui n’as-
sumirà el cost. I tot això ho fem sense pu-
jar la pressió fiscal a la ciutadania. Durant 
dos anys la ciutadania ha pagat els matei-
xos impostos. I enguany hem deixat les 
ordenances fiscals congelades, hem aug-
mentat les bonificacions i hem creat nous 
ajuts per als més necessitats. Aquest és el 
nostre projecte per a Calafell.

L’agrupació local del PSC de Calafell ha en-
gegat un procés participatiu, obert a tota la 
població, per decidir com ha de ser el Calafell 
que volem entre tots pel 2015. Durant un any 
es desenvoluparan diverses activitats informa-
tives i de debat, de les quals els socialistes ca-
lafellencs en volem obtenir un full de ruta que 
serveixi de base a les vostres propostes per a 
les pròximes eleccions municipals. El projecte 
s’anomena Calafell 25x25 perquè s’espera ob-
tenir idees dels 25.000 habitants del municipi 
per a realitzar fins a l’any 2025. I el lema de 
la iniciativa és “Et necessitem”, que remarca 
la voluntat del PSC d’integrar el màxim nom-
bre possible de voluntats i complicitats en un 
projecte que trenqui esquemes amb la política 
partidista clàssica. Una part important del pro-
cés de participació es farà mitjançant les xar-
xes socials. Però, també, cada 25 de cada mes 
hi haurà un seguit d’activitats al carrer on es 
podrà recollir l’opinió de tothom.
Fa anys que el futur del municipi s’ha estat pla-
nificant en diferents projectes i línies de treball. 
Però s’han tirat endavant relativament poques 
iniciatives i per això creiem que és l’hora de 
concretar projectes reals, en un sol document 
que sigui un full de ruta clar. Cal aprofitar el 
que es pugui la feina ja feta, però sobretot afe-
gint aquelles idees que siguin fruit de la par-
ticipació de tots. El que hem fet fins ara ha de 
ser només una palanca per empènyer-nos amb 
més força cap al futur. El PSC de Calafell és ple-
nament conscient que el futur del municipi no 
pot obviar la nova situació econòmica del país. 
Ans al contrari, serà imprescindible saber què 
pot fer-se i, molt en particular, decidir què s’ha 
de fer primer. En aquest sentit, els socialistes 
calafellencs considerem fonamental que els 
ciutadans participin en aquesta decisió i pu-
guin determinar (no tan sols opinar o ser escol-
tats) on van els diners que paguem en forma 
d’impostos i taxes.
Us necessitem! 

opinions

El grup municipal d’UAM a l’Ajuntament 
de Calafell critica l’estat del municipi i 
de la política municipal a l’equador del 
mandat 2011-15. Josep Parera, portaveu 
del grup, assegura que “en dos anys hem 
sofert una regressió mai vista al municipi: 
serveis que es retallen, equipaments que 
es tanquen, espais públics que es deteri-
oren….” I sustenta aquesta afirmació en 
una llarga enumeració de situacions con-
cretes, en les quals resumeix les principals 
retallades del govern local, com la falta de 
manteniment, la neteja de contenidors, 
l’ampliació de la depuradora municipal, el 
manteniment de serveis de la via pública, i 
més exemples, com la manca d’informació 
del passeig marítim, informació del bom-
beig de les aigües de mossèn Jaume Soler, 
quin cost té? Quin és el termini de fina-
lització? On és el document d’adjudicació 
d’obra? I això és només un petit tast de la 
manca de transparència i professionalitat 
d’aquest govern.
El portaveu del grup també critica la falta 
de projectes de l’actual govern denunciant 
que l’únic objectiu tangible és el de parau-
les, paraules... festes i festetes. Parera es 
refereix també a l’obsessió de l’alcalde de 
governar amb el retrovisor posat, amb el 
descrèdit constant del passat i afegeix que 
aquest govern no sap on va, sense direcció, 
sense idees i amb una falta de personalitat 
preocupant.
Un municipi necessita sinceritat, serietat i 
solvència; i sobretot, que el ciutadà se sen-
ti defensat per l’Ajuntament. Un exemple 
clar és en el tema laboral, on moltes obres 
no contracten treballadors del municipi i 
crec que ha de ser una prioritat de l’Ajun-
tament lluitar per la gent del municipi.

Anem com els crancs!¡La intención es
muy importante!

Tenim un projecte
per a Calafell

Calafell 25x25

Durant aquest mes de desembre està previst que quedin centralitzats a les Dependències 
Municipals de Calafell Platja diversos serveis per a la ciutadania, després que s’acabin els tre-
balls d’adaptació de l’espai. Aquests serveis són SOREA, l’Oficina de consum i dos despatxos 
d’atenció ciutadana -un per Serveis Socials i l’altre polivalent-.
Precisament l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del 
Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell van signar el 9 d’octubre un conveni de col·laboració a 
través del qual aquesta oficina s’instal·larà a la localitat de Calafell. L’Ajuntament de Calafell 
estava interessat a acollir l’Oficina de consum de la comarca del Baix Penedès, ja que repre-
senta un benefici, no només per a la ciutadania del municipi sinó de tota la comarca. L’alcalde 
de Calafell, Joan Olivella, ha assenyalat “la bona tasca de l’OCIC en moments tan complicats 
com l’actual” i ha destacat la gran quantitat de reclamacions presentades i que ha tramitat 
l’Oficina Comarcal de Consum. Fins al setembre ja n’ha rebut 397, quan en tot l’any 2012 en 
van ser 378.

SOREA, Consum i Serveis Socials, a les Dependències de la Platja



22CALAFELLENCS #10                   DESEMBRE 2013

Arribada del Tió 
8 de desembre
D’11:00 a 12:00 hores,
a la plaça de Catalunya.

Caminada de Marxa 
Nòrdica Marató TV3
15 de desembre
A les 9 hores, a la plaça Països Catalans. 
Organitzada pel Club Marxa Nòrdica 
Calafell

Dóna la carta al Pare Noel
21 i 22 de desembre
De les 17:30 a les 20:30 hores
a la plaça del carrer del Mar.

Caga Tió 2013
24 de desembre
De les 17 a les 20 hores.Cercavila i Caga 
Tió. Organitza Ajuntament de Calafell i 
Colla  Gegantera i Grallera de Calafell.

Cavalcada dels Reus 
d’Orient
5 de gener
A CALAFELL:
De les 12hores, al Teatre Auditori 
Joan Colet, LES CORONES MÀGIQUES, 
espectacle nadalenc amb el grup 
Inquietud i recollida de cartes amb els 
Patges Reials, fins a les 14 hores.

A les 16 hores, al Teatre Auditori Joan 
Colet, LES CORONES MÀGIQUES, 
espectacle nadalenc amb el grup 
Inquietud i recollida de cartes amb Ses 
Majestats Reis d’Orient, fins a les 18,30 
hores.

A les 19 hores, des del Teatre Auditori 
Joan Colet, CAVALCADA DE REIS en 
direcció Platja i després Poble
A la plaça de Catalunya hi haurà 
instal·lat el Pessebre Vivent de les 19 a 
les 22 hores.

A SEGUR DE CALAFELL:
A les 17 hores, a la plaça del Port de 
Segur, ARRIBADA EN VAIXELL DELS REIS 
D’ORIENT I CAVALCADA fins a l’església 
de l’Assumpció, on es recolliran les 
cartes.

agenda cultural
Nadal en família

27 de desembre
MATINS A LA PLAÇA
De les 11 a les 14 h. Plaça Pau 
Casals
Activitats infantils, inflables, 
llits elàstics, passejades 
amb cavall i rocòdrom.
Tallers organitzats per 
diferents entitats del 
municipi.

TARDES AL TEATRE
A partir de les 18:00. Teatre 
Auditori Joan Colet.
Espectacle infantil: ZUM. 
Cia. La Tresca i la Verdesca.

28 de desembre 
MATINS A LA PLAÇA
De les 11 a les 14h. Plaça 
Alcalde Romeu 
Activitats infantils, inflables, 
llits elàstics, passejades 
amb cavall i rocòdrom.
Tallers organitzats per 
diferents entitats del 
municipi.

29 de desembre
A les 12h. Casa Barral.
Si ja teniu el pessebre de 
casa vostra fet us proposem 
que participeu en el 
Pessebre de Can Barral.
La vella Lola us explicarà  
un conte vora el foc sobre 
com vivien el Nadal els vells 
pescadors  de Calafell  fa 
100 anys. Si li porteu les 
vostres figuretes la podrem 
ajudar a fer un pessebre per  
Can Barral.

30 de desembre
MATINS A LA PLAÇA
De les 11 a les 14 hores. 
Plaça Catalunya 
Activitats infantils, inflables, 
llits elàstics, passejades 
amb cavall i rocòdrom.
Tallers organitzats per 
diferents entitats del 
municipi.

TARDES AL TEATRE
A partir de les 18:00. 
Teatre Auditori Joan Colet.
Cinema Infantil:
Rompe Ralph.
 

Del 27 de desembre al 5 de gener

31 de desembre  
A partir de les 11 h. 
Confraria de Pescadors.
Cercavila i Festa de l’Home 
dels Nassos. Festa infantil per 
acomiadar l’any.
Col·labora: Colla Gegantera

2 de gener 
MATINS A LA PLAÇA
De les 11 a les 14 h. Plaça Catalunya 
Activitats infantils, inflables, llits 
elàstics i passejades amb cavall.
Tallers organitzats per diferents 
entitats del municipi.
De les 12 a les 13 h: Dóna la carta 
dels Reis Mags al Patge Reial.
 

TARDES AL TEATRE
A partir de les 18:00. 
Teatre Auditori Joan Colet.
Espectacle infantil de titelles: 
Les meravelles de l’Orient. 
Cia. Pa Sucat.

3 de gener 
MATINS A LA PLAÇA

De les 11 a les 14 h. Plaça Pau 
Casals. Activitats infantils, 
inflables, llits elàstics i passejades 
amb cavall. Tallers organitzats per 
diferents entitats del municipi. De 
les 12 a les 13h: Dóna la carta dels 
Reis Mags al Patge Reial.

TARDES AL TEATRE
A partir de les 18:00. Teatre 
Auditori Joan Colet
Cinema Infantil: Brave.

4 de gener 
MATINS A LA PLAÇA
De les 11 a les 14 h. 
Plaça Alcalde Romeu 
Activitats infantils, inflables, llits 
elàstics i passejades amb cavall.
Tallers organitzats per diferents 
entitats del municipi.
De les 12 a les 13h: Dóna la carta 
dels Reis Mags al Patge Reial.

Activitats infantils, inflables, llits 
elàstics i passejades amb cavall.
De les 12 a les 13h: Dóna la carta 
dels Reis Mags al Patge Reial.
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Horari: Interna amb 1,5 dies de 
descans setmanals
Població del lloc de treball:
Segur de Calafell
Places: 1
Tipus de contracte: 
Prova + indefinit
Sou orientatiu:
800 euros bruts x 12 pagues
Perfil demanat
Sexe: Indiferent
Experiència: 1
Idiomes: Castellà (Mitjà)
Formació Reglada:
No és necessària
Altra formació: Geriatria

OPERADOR/A DE MÀQUINA 
RETRÀCTIL (AMB CERTIFICAT DE 
DISCAPACITAT)
Activitat de l’empresa: Logística
Dies laborables: Completa
Horari: Torns rotatius de matí, 
tarda o nit
Població del lloc de treball: 
La Bisbal del Penedès
Places: 5
Tipus de contracte: temporal
de 3 mesos amb possibilitats
de renovació
Sou orientatiu:  Segons conveni

Requisits:
Edat: Majors de 16
Experiència: 6 mesos
Idiomes: Castellà (Mitjà)
Formació Reglada: 
Certificat escolaritat
Altra formació: 
No és necessària
Observacions: Imprescindible 
certificat de discapacitat del 
33% com a mínim. Es requereix 
experiència en carretons fron-
tals i retràctils i carnet de carre-
toner. Aquesta feina requereix 
esforços físics puntuals. Forma-
ció a càrrec de l’empresa.

EINES DE PNL APLICADES AL DIA 
A DIA
Data Inici: 20/01/2014 
Data Fi: 14/03/2014 
Durada: 20 h.
Horari: Curs amb tutor. 
Preu del curs: 40€

CUINER/A O AJUDANT
DE CUINA AVANÇAT
Cuiner o ajudant de cuina avançat 
amb experiència mínima de 2 anys.
Dies feiners: parcial
Horari: partit, caps de setmana
Població del lloc de treball:
Calafell
Places: 1
Tipus de contracte: temporal
de 6 mesos amb possibilitat
de renovació
Sou orientatiu: segons conveni
Sexe: Indiferent
Edat: Entre 25 i 65
Experiència: 2
Idiomes: Castellà
Formació Reglada: 
Certificat escolaritat
Altra formació:
Valorable formació en cuina

AUXILIAR D’AJUDA A DOMICILI 
(INTERNA)
Es precisa interna per cuidar dues 
persones grans, preparar dinars i 
neteja de la llar. Es valorarà expe-
riència com a interna.
Dies laborables: Interna

Treball

PHP I MYSQL 1
Data Inici: 27/01/2014 
Data Fi: 07/03/2014 
Durada: 60 h.
Horari: Curs amb tutor. 
Preu del curs 120€

PHP I MYSQL 1
Data Inici: 27/01/2014 
Data Fi: 07/03/2014 
Durada: 60 h.
Horari: Curs amb tutor. 
Preu del curs 120€
En aquests tres cursos, els 
descomptes a aplicar sobre 
aquestes tarifes, no acumula-
bles, són els següents:
40% persones aturades, 
inscrites a la borsa de treball i 
empadronades al municipi de 
Calafell (Adjuntar NIF, volant 
empadronament, full inscrip-
ció atur) 
20% persones empadrona-
des al municipi de Calafell i 
inscrites a la borsa de treball 
(Adjuntar NIF i volant empa-
dronament)
10% persones aturades i inscri-
tes a la borsa de treball (Ad-
juntar 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 29 de novembre 2013

Un 75% dels participants al programa Forma’t i treballa, que 
impulsa l’Ajuntament de Calafell, ja ha trobat feina. Aquest 
programa té com a objectiu promoure la formació i la pos-
terior contractació de  persones que fa més de 12 mesos que 
estan inscrites a l’atur i que actualment ja no reben ni pres-
tació ni subsidi per desocupació.
Des de desembre de 2012, la regidoria de Treball, a través de 
Calafell Ocupació, duu a terme el programa Forma’t i tre-
balla, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el 
Fons Social Europeu, i preveu finalitzar-lo al març de 2014. 
Durant el temps que fa que ESTÀ en marxa, 24 persones 
que estaven en situació d’atur de llarga durada (un any o 
més) i que no tenien cap prestació econòmica han estat for-
mades gràcies a aquest programa.

La regidora de Treball, Sandra Suàrez, mostra la seva “sa-
tisfacció pels resultats obtinguts fins ara amb aquest pro-
grama, ja que fins al moment, dels 24 participants, 18 ja 
han trobat feina”. En aquest sentit, 10 dels participants 
han pogut signar un contracte de 6 mesos i  8 han signat  
contractes de temporada.  La majoria de contractes s’han 
pogut  aconseguir a través de convenis de col·laboració en-
tre l’Ajuntament i les empreses participants al programa. 
Forma’t i treballa és un programa que combina diferents 
mecanismes ocupacionals: orientació, formació, experièn-
cia laboral i suport individual a la inserció laboral. Les es-
pecialitats formatives  impartides des de Calafell Ocupació 
han estat de cambrer/a de pisos i caixer/a amb atenció al 
client.

El programa Forma’t i treballa de l’Ajuntament de Calafell
ja ha donat feina al 75% dels seus participants
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Més de 2.000 persones van visitar el Túnel del Terror, una de les principals activitats que han tingut lloc a Calafell amb 
motiu de la celebració de la Castanyada. Al Túnel del Terror, ubicat a les Dependències Municipals de la Platja de Cala-
fell, hi podien accedir aquelles persones que realitzaven alguna compra, superior a 5 euros, en qualsevol dels comerços 

del municipi. Aquesta activitat, organitzada per l’Ajuntament de Calafell, tenia com a objectiu incentivar les vendes dels comerços 
durant aquests dies. Una altra de les activitats dutes a terme amb aquest mateix objectiu és la Gimcana Halloween, organitzada 
per Fòrum Calafell i l’Ajuntament, que convidava els nens a descobrir símbols del Halloween pels diversos comerços del municipi. 
Tots els participants que van finalitzar aquesta gimcana van entrar en un sorteig d’entrades a PortAventura i altres premis. L’1 de 
novembre va tenir lloc el lliurament de premis del Concurs de Dibuixos de la Castanyada. Tots els dibuixos participants al concurs 
han estat exposats, del 25 d’octubre al 3 de novembre, a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell.
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