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L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, repassa l’acció de
govern dels darrers quatre
anys al nucli de Segur. Els 49,56
milions d’euros que s’hi han
invertit des de 2007 són més
de la meitat de la inversió total
al municipi. “Tot i que queda
molta feina per fer perquè
el retard era històric de
debò”, diu l’alcalde, “podem
afirmar que Segur ha
deixat de ser la ventafocs
del municipi”.

Perquè Segur ha estat una
prioritat per l’equip de
govern municipal?
Perquè sense desmerèixer la
situació dels altres nuclis i de
les urbanitzacions, era el nucli
que acumulava més mancances,
i amb diferència, inclosos
casos surrealistes.

En altres ocasions, vostè ja
ha parlat d’esperpents. A
què es referia?
En aquest mandat hem
regularitzat la situació de més
d’un milió de metres quadrats
de sòl (el 80% a Segur), que
era de propietat municipal,
però que no figurava a nom
de l’Ajuntament. Els carrers, ni
més ni menys que els carrers,
encara sortien a nom de la
família Orbaneja, que va ser la
promotora original de Segur.
També constava com a seva
l’ermita de Sant Miquel. I això
que la cessió es va fer el 1976.
Cal saber d’on venim per
entendre la magnitud del
problema.

Com es combaten
aquestes situacions?
Amb la resolució de posar al
dia les mancances, però amb
una filosofia molt diferent de la
dels darrers 25 anys. Nosaltres
hem volgut deixar resolts
definitivament els problemes i
no continuar posant pegats,
que no resolien res i encara
agreujaven la situació.

Pot posar algun exemple?
Sí. Nosaltres no ens hem

dedicat a asfaltar i reasfaltar
carrers damunt del paviment
anterior, de forma que al final
les voreres no servien per a res
i les plantes baixes s’inundaven
quan plovia. Nosaltres hem
optat per fer carrers nous de
trinca, amb tots els serveis
renovats i introduint els que no
existien, com precisament la
xarxa de recollida d’aigües
pluvials.

No hi ha el risc de no arribar
a tot arreu si es fa aquesta
opció?
És evident que resoldre els
problemes de forma definitiva
té un cost econòmic superior a
posar un pegat. Però és un cost
superior a curt termini. Quan
fas un carrer nou del tot, en
tens per a molts anys i, si més
no els primers, el manteniment
és molt inferior. És més, vam

calcular que amb la política
dels pegats no ens n’hauríem
sortit ni en trenta anys. Ara, jo
no enganyaré ningú: fent les
coses bé, ens calen quatre
anys més, o potser vuit.

Hi ha hagut obres que han
aixecat certa polèmica...
En sóc conscient. Les obres,
especialment si són de tanta
envergadura, causen molèsties.
Però els projectes s’han de
valorar quan la feina està
acabada i ja en gaudeix la
ciutadania. Si m’ho preguntaven
per l’avinguda Catalunya, crec
que el temps ha demostrat,
sense haver d’esperar gaire, que
el canvi ha estat molt positiu.

Per què?
Doncs perquè l’Ajuntament ha
fet la seva part, adequant i
millorant l’espai públic, però a

partir d’aquesta millora, els
agents econòmics i socials s’han
organitzat i han ajudat a insuflar
una vida renovada al centre
de Segur. Que aquest era
justament l’objectiu de l’obra.

Hi ha hagut altres mesures
per revitalitzar Segur?
Sí. A banda dels efectes positius
de l’obra pública, hem reforçat
les polítiques socials, ja que a
Segur es concentren la major
part de necessitats en aquest
àmbit. Però també hem
introduït, aquí potser amb més
força que a altres barri, perquè
també era més necessari, un
nou model de municipi: un
model amb equipaments
cèntrics, amb un creixement
sostenible i que respecti el
paisatge, amb projectes per
diversificar l’economia local i
generar una nova prosperitat.

entrevista

‘Segur ha deixat de ser
la ventafocs del municipi’

Jordi Sánchez i Solsona, alcalde de Calafell

L’alcalde, amb veïnes del barri de Rodríguez Pita, el dia de la inauguració de les obres, el 26 de febrer.



El alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, repasa la acción de
gobierno de los últimos cuatro
años en Segur. Los 49,56
millones de euros invertidos
desde 2007 son más de la
mitad de la inversión total en
el municipio. “Aunque queda
mucha labor, dado que el
retraso era histórico”, dice el
alcalde, “podemos afirmar
que Segur ya no es la
cenicienta del municipio”.

¿Por qué Segur ha sido una
prioridad para su gobierno?
Porque sin desmerecer la
situación de los otros núcleos y
de las urbanizaciones, era el
núcleo con mayor retraso, y con
diferencia, incluidos casos
surrealistas.

No es la primera vez que
habla de esperpentos. ¿A
qué se refería?
En este mandato hemos

regularizado la situación de más
de un millón de metros
cuadrados de suelo (el 80% en
Segur), que era de propiedad
municipal, pero no figuraba a
nombre del Ayuntamiento. Las
calles, ni más ni menos que las
calles, salían todavía a nombre
de la familia Orbaneja, que fue
la promotora original de Segur.
También constaba como suya
la ermita de Sant Miquel. Y eso
que la cesión se efectuó en
1976. Hay que saber de dónde
venimos para entender la
magnitud del problema.

¿Cómo se combaten estas
situaciones?
Con la decisión firme de poner
al día el retraso, pero con una
filosofía muy diferente de la de
los últimos 25 años. Nosotros
hemos querido dejar resueltos
definitivamente los problemas
y no continuar poniendo
parches, que no solucionaban

nada y a veces agravaban el
problema.

¿Puede poner algún
ejemplo?
Sí. Este gobierno no se ha
dedicado a asfaltar y reasfaltar
calles encima del pavimento
anterior, de forma que al final
las aceras no servían para nada
y las plantas bajas se inundaban
cuando llovía. Nosotros hemos
optado por hacer calles nuevas
de arriba a abajo, con todos
los servicios renovados e
introduciendo los que no
existían, como precisamente la
red de recogida de aguas
pluviales.

¿Esta opción no implica el
riesgo de no llegar a todas
partes?
Es evidente que solucionar los
problemas de forma definitiva
tiene un coste económico
superior a poner un parche.

pero es un coste superior a corto
plazo. Con una calle nueva,
tienes calle para muchos años
y, al menos durante los
primeros, el mantenimiento
es muy inferior. Es más,
calculamos que con la política
de los parches no habríamos
acabado ni en treinta años.
Ahora bien, yo no engañaré a
nadie: haciendo las cosas bien,
necesitamos cuatro años más,
o tal vez ocho.

Algunas obras han
levantado polémica...
Soy consciente de ello. Las
obras, sobre todo si son de
tanta envergadura, causan
molestias. Pero los proyectos
deben valorarse cuando el
trabajo ha acabado y la
ciudadanía ya los disfruta. Si
me lo preguntan por la avenida
Catalunya, creo que el tiempo
ha demostrado, sin tener que
esperar mucho, que el cambio
ha sido muy positivo.

¿Por qué?
Pues porque el Ayuntamiento
ha hecho su parte, adecuando
y mejorando el espacio público,
pero a partir de esta mejora
los agentes económicos y
sociales se han organizado y
han insuflado nueva vida al
centro de Segur. Que era
justamente el objetivo de la
obra.

¿Ha habido otras medidas
para revitalizar Segur?
Sí. A parte de los efectos
positivos de la obra pública,
hemos reforzado las políticas
sociales, ya que Segur concentra
la mayor parte de necesidades
en este ámbito. Pero también
hemos introducido, tal vez con
más fuerza que en otros barrios,
porque también era más
necesario, un nuevo modelo de
municipio: un modelo con
equipamientos céntricos, con
un crecimiento sostenible y
que respete el paisaje y con
proyectos para diversificar la
economía local y generar una
nueva prosperidad.
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entrevista

‘Segur ya no es la
cenicienta del municipio’

Jordi Sánchez i Solsona, alcalde de Calafell

L’alcalde, a la llar d’infants ‘El Rasclet’ de Segur, que ha obert aquest curs escolar 2010-2011.
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al dia

49.565.849,89 euros
L’aposta per Segur i la seva tranformació entre 2007 i 2011

infraestructures

adequació de carrers

equipaments

Adequació travessia C-31 Segur.....7.358.894,51 euros
Serveis afectats travessia de Segur..2.609.000 euros
Expropiacions travessia de Segur......789.360,25 euros
Semàfor C-31/Ronda Universitat..........39.507,40 euros
Barana de protecció Hostal Lleida.......9.093,24 euros
Pàrquing provisional antic Hotel Segur...19.824 euros
Aparcament C-31................................77.114,64 euros
Tancament de la via del tren...........240.000,00 euros
Parc urbà de Segur...........................601.102,10 euros
Plaça del Port de Segur.................1.760.950,74 euros

Total............................................13.504.846,88 euros

Remodelació urbana centre de Segur (avinguda
Catalunya)..........................................3.870.910 euros
Renovació xarxa d’aigua centre......193.388,74 euros
Adequació voreres Ronda Sant Miquel-carrer
Pablo Neruda....................................116.066,47 euros
Remodelació urbana sector Rodríguez Pita
(1a fase)...........................................1.704.519,03 euros
Pla estalvi energètic enllumenat....267.223,93 euros
Rotonda avinguda França-carrer Josep Lluís de la
Rosa...................................................193.541,30 euros
Vorera nord Passeig Marítim..........626.288,78 euros
Senyalització de carrers Segur i a la urbanització
Bellamar..............................................61.501,81 euros
Serveis pendents a Segur de Dalt, sector 5A
(barri Cal Tonet)............................1.852.115,29 euros
Aparcaments avinguda Marca Hispànica
(1a fase)............................................118.821,84 euros

Col·lectors de pluvials al carrer Rhin i creació
d’un carril bici...............................2.958.892,24 euros
Senyalització informativa urbana....112.195,58 euros
Arranjament de voreres a Segur
muntanya..........................................648.003,15 euros
Projecte Llei de Barris Segur Platja........76.000 euros

Total............................................12.799,468,26 euros

Aparcament escola la Ginesta.........116.771,46 euros
Dependències de Benestar Social....168.425,25 euros
Adequació local pediatria....................8.031,84 euros
Adequació accés al centre obert.......12.196,84 euros
Escola bressol al carrer Repòs...........1.231.928 euros
Adequació estació i andanes.............2.742.528 euros
Mòduls provisionals Institut
de Segur........................................... 756.269,38 euros
Edifici Institut de Segur.....................6.951.781 euros
Adquisició terrenys nou Centre d’Atenció
Primària..............................................1.500.000 euros
Adequació terreny nou CAP...................12.604 euros
Construcció nou CAP..........................2.500.000 euros
Adquisició locals al Port de Segur per a la creació
d’un centre lúdic i termal.............3.757.592,98 euros
Adequació locals al Port de Segur per al centre
lúdic i termal.......................................2.848.694 euros
Instal·lació gespa artificial al camp de
futbol.....................................................654.772 euros

Total............................................23.261.534,75 euros

TOTAL GENERAL......................49.565.849,89 EUROS

La inversió efectuada a Segur entre 2007
i 2011 ascendeix a 49.565.849,89 euros.
És una inversió récord, com recorda el
tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré.
La millora dels carrers i espais públics ha
estat un capítol especialment remarcable,
ja que és un dels més demandats per la

ciutadania. Prop de 13 milions d’euros
s’han dedicat a aquests projectes, incloent-
hi la nova senyalització que ha substituït
l’anterior, obsoleta i del tot insuficient. Una
xifra de també més de 13 milions d’euros
s’ha invertit en la creació de grans
infraestructures, amb la remodelació de la

travessia de Segur com a gran projecte.
Finalment, més de 23 milions d’euros
corresponen a equipaments ja executats
o les obres dels quals són d’inici imminent.
És la més clara aposta per acostar els
serveis a les persones, tot complint una
promesa electoral.



al dia

La remodelació de la travessia de la C-31 a
Segur ha estat l’inici de la transformació del
barri. Un espai poc menys que abandonat ha
esdevingut una gran rambla, que ha donat
fluïdesa al trànsit i acabat amb els embussos,
i ha deixat de ser una barrera al centre de
Segur.

Ha estat la inversió més alta que s’ha fet mai
al municipi: 10.902.884,04 euros, finançada
entre la Generalitat i l’Ajuntament. Aquest
import s’ha desglossat en set actuacions.
Les obres pròpiament dites van costar
7.358.984,51 euros, i les expropiacions,
789.360,25. Als serveis afectats s’hi van
dedicar 2.609.000 euros. L’adequació de
l’aparcament provisional de l’antic Hotel
Segur ha costat 19.8324 euros; el pàrquing
situat entre el pont, la C-31 i la via del tren,
77.114,64; el nou semàfor de la cruïlla amb
la Ronda Universitat, 39.507,40 euros, i la
barana de protecció davant de l’Hostal
Lleida, 9.093,24.

El desenvolupament del POUM alliberarà de
trànsit la travessia i crearà un nou eix
vertebrador del municipi seguint el traçat
de l’actual C-31.

La remodelación de la travesía de la C-31
en Segur ha dado inicio a la transformación
del barrio. Un espacio poco menos que
abandonado se ha convertido en una gran
rambla, que ha dado fluidez al tráfico y
acabado con los atascos, y ha dejado de ser
una barrera en el centro de Segur.

Ha sido la inversión más alta efectuada jamás
en Calafell: 10.902.884,04 euros, financiada
entre la Generalitat y el Ayuntamiento. Dicho
importe se ha desglosado en siete
actuaciones. Las obras propiamente dichas
costaron 7.358.984,51 euros, y las
expropiaciones, 789.360,25. A los servicios
afectados se dedicaron 2.609.000 euros. La
adecuación del párquing provisional del
antiguo Hotel Segur ha costado 19.8324
euros; el párquing situado entre el puente,
la C-31 y la vía del tren, 77.114,64; el nuevo
semáforo del cruce con la Ronda Universitat,
39.507,40, y la baranda de protección frente
al Hostal Lleida, 9.093,24.

El desarrollo del POUM liberará de tráfico
la travesía y creará un nuevo eje vertebrador
del municipio, siguiendo el trazado de la
actual C-31.

La travessia de la
C-31, la inversió
més alta feta
mai al municipi
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la dada
El projecte i tots els seus
complements han costat
10,90 milions d’euros
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El cor de
Segur torna
a bategar
El centre de Segur ha rebut
una atenció preferent de
l’Ajuntament. L’oportunitat que
va representar el primer pla
Zapatero (2009) va permetre
fer una acció decisiva: renovar
de dalt a baix el cor de Segur,
l’avinguda Catalunya i el seu
entorn, on es concentra la vida
econòmica i social del nucli. La
inversió, de 3,87 milions d’euros,
ha renovat 1,4 quilòmetres
linials de carrers, amb un alt
nivell de qualitat, i ha creat els
serveis que no existien, com la
xarxa de pluvials, o els
contenidors soterrats. El
projecte va donar feina a 50
persones. I el resultat ha estat
molt satisfactori: el cor de Segur
batega de nou. Els empresaris i
botiguers que hi treballen fins i
tot s’han organitzat i fan noves
activitats, tot donant la mesura
de les grans possibilitats de la
nova avinguda Catalunya.

El centro de Segur ha recibido
una atención preferente del
Ayuntamiento. La oportunidad
que representó el primer plan
Zapatero (2009) permitió
afrontar una acción decisiva:
renovar de arriba a abajo el
corazón de Segur, donde se
concentra la vida económica y
social del núcleo. La inversión,
de 3,87 millones de euros, ha
renovado 1,4 kilómetros de
calles, con un alto nivel de
calidad, y ha creado los servicios
que no existían, como la red
de pluviales. El proyecto dio
empleo a 50 personas. Y el
resultado ha sido satisfactorio:
el corazón de Segur late de
nuevo. Los empresarios y
comerciantes se han organizado
y programan actividades,
dando la medida de las
posibilidades de la nueva
avenida Catalunya.
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al dia

Recuperada la històrica Fira de Sant Miquel
L’any 2010 s’ha recuperat la històrica Fira de Sant Miquel. És un dels fruits de la injecció
de vida que ha rebut el centre de Segur. Dedicada a l’outlet, la Fira va ser organitzada
per l’associació Segur Centre, amb el suport municipal. Un segon certamen comercial
posat en marxa ha estat, també el 2010, un mercat de Nadal.

I un Carnestoltes renovat
La renovació de l’avinguda Catalunya ha portat també una renovació de les celebracions
del Carnaval a Segur. Els empresaris i comerciants del barri han organitzat, el 2010 i
el 2011, un lluït concurs de comparses. Aquest 2011, a més, han organitzat un concurs
infantil de disfresses de Carnaval.



al dia

La ciutadania del barri de Rodríguez Pita, al
nucli de Segur, ja gaudeix de la renovació
urbana que hi ha fet l’Ajuntament durant el
segon semestre de l’any 2010. Un dels barris
que més s’havien degradat al municipi llueix
carrers nous de trinca, amb tots els serveis
renovats al 100% o incorporats de nou. I
l’Ajuntament vol compartir l’alegria del veïnat
amb l’anunci que ja té el projecte per a una
segona fase de millora que permetrà
completar, ja en el proper mandat, tota la
zona de Segur compresa entre la via del
ferrocarril i la carretera C-31.

Les obres s’han fet als carrers Rodríguez Pita,
Duero, Segura, Pisuerga i Baixador, i han
significat una inversió d’1.704.519,03 euros,
finançada pel Fons Estatal per a l’Ocupació i
la Sostenibilitat Locals, el segon Pla Zapatero.
Aquest finançament ha donat feina a quaranta
persones durant més de mig any. La filosofia
del projecte ha estat la de l’actual equip de
govern municipal: fer carrers nous de dalt a
baix, en comptes de posar pegats que no
resolen definitivament els problemes. El nivell
de qualitat és equivalent al de l’avinguda
Catalunya i al de totes les obres de millora
de carrers realitzades en aquest mandat.

Los vecinos del barrio de Rodríguez Pita ya
disfrutan de la renovación urbana que realizó
el Ayuntamiento en el segundo semestre de
2010. Uno de los barrios que más se habían
degradado en el municipio luce ahora calles
nuevas de arriba a abajo, con todos los servicios
renovados al 100% o incorporados de nuevo.
Y el Ayuntamiento quiere compartir la alegría
del vecindario con el anuncio de que ya tiene
el proyecto para una segunda fase de mejora,
que permitirá completar, ya en el próximo
mandato, la zona de Segur comprendida
entre la vía férrea y la C-31.

Las obras se han realizado en las calles Duero,
Rodríguez Pita, Segura, Pisuerga y Baixados,
y la inversión ha sido de1.704.519,03 euros,
financiada por el Fondo Estatal para la
Ocupación y la Sostenibilidad Locales, el
segundo Plan Zapatero. Se ha dado empleo
a cuarenta personas durante medio año. La
filosofía del proyecto ha sido la del actual
gobierno: hacer calles nuevas de arriba a
abajo, en lugar de poner parches que no
resuelven los problemas. El nivel de calidad
es equivalente al de la avenida Catalunya y al
de todas las obras de mejoras de calles
realizadas en este mandato.

El barri de
Rodríguez Pita
comença la
renovació
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la dada
Inversió d’1,7 milions
d’euros a càrrec del
segon Pla Zapatero



al dia

L’acció municipal d’aquest mandat ha donat
una empenta important als serveis pendents
a les urbanitzacions, singularment a les situades
al sector de municipi on hi ha Segur. La
principal inversió, d’1.852.115,29 euros,
s’ha efectuat al sector 5A de Segur de Dalt,
el barri de Cal Tonet. El canvi més visible ha
estat la il·luminació de la zona. Abans, quan
se sortia de l’autopista a Segur era com entrar
a la gola del llop. Ara, en canvi, hi ha l’accés
digne a un barri important del municipi.

Les obres del sector 5A s’han completat
amb la remodelació de l’avinguda Marca
Hispànica, amb una inversió de 118.821,84
euros. S’ha executat la primera fase, que ha
consistit en la creació d’estacionament per als
vehicles. Una de les problemàtiques del barri,
especialment d’aquest vial, era l’aparcament
damunt de  les voreres. L’ordenació de
l’aparcament i del trànsit ha significat una
millora considerable, que evita el deteriorament
de les voreres i facilita el pas als vianants.

A més, l’Ajuntament ha tret a licitació
l’acabament dels serveis a Valldemar, per un
import de 774.532,49 euros, que assumirà
íntegrament.

La acción municipal de este mandato ha dado
un empujón considerable a los servicios
pendientes en las urbanizaciones, sobre todo
en las situadas en Segur. La principal inversión
ha sido de 1.852.115,29 euros y se ha
efectuado en el sector 5A de Segur de Dalt,
el barrio de Cal Tonet. El cambio más notorio
ha sido el alumbrado. Antes, cuando se salía
de la autopista era como entrar en la boca
del lobo. Ahora, en cambio, es el acceso digno
a un barrio importante del municipio.

Las obras del sector 5A se han completado
con la remodelación de la avenida Marca
Hispánica (118.821,84 euros). Se ha ejecutado
la primera fase de nuevas plazas de
estacionamiento. Una de las problemáticas
del barrio, sobre todo de este vial, era el
aparcamiento encima de las aceras. La
ordenación del estacionamiento y de la
circulación ha reportado una mejora notable,
que evita el deterioro de las aceras y facilita
el paso a los peatones.

Además, el Ayuntamiento ha sacado a subasta
la finalización de los servicios en Valdlemar,
por un importe de 774.532,49 euros, que
asumirá íntegramente.

L’espera de les
urbanitzacions
s’acosta al final
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la dada
Acabats els serveis
pendents al barri de Cal
Tonet, de Segur de Dalt



La senyalització era una de les grans
assignatures pendents a tot el municipi de
Calafell, de forma molt particular a Segur.
L’obsolescència i les insuficiències eren
tantes, que ocasionaven innombrables
molèsties al veïnat, les empreses, el servei
de Correus... En aquest mandat, s’ha posat
al dia la qüestió. D’una banda, als carrers
de Segur s’hi han instal·lat més de 500

noves plaques de carrer, amb una despesa
de 61.501,81 euros. De l’altra, s’ha renovat
la senyalització informativa urbana, amb
una inversió de 112.195,58 euros. En
aquesta darrera mesura, hi ha entrat la
instal·lació d’indicacions per arribar els
equipaments i serveis públics. I atenent una
antiga demanda del sector turístic, també
s’ha senyalitzat com arribar als hotels.

Resolt el pàrquing
a l’escola La
Ginesta
La problemàtica de l’aparcament a l’escola
La Ginesta ha quedar paliada en bona
mesura amb la construcció d’un
estacionament, que ha significat una
inversió de 116.771,46 euros. També s’han
pres altres mesures, com habilitar zones a
la rodalia del centre on també es pot
aparcar. L’escola, construïda en el passat
mandat en una ubicació poc cèntrica,
genera un elevat volum de trànsit i
dificultats per aparcar a la rodalia.

Nova rotonda a
l’avinguda de
França
Una obra aparentment menor, però de
gran utilitat. La rotonda construïda a la
cruïlla de l’avinguda de França i del carrer
Josep Lluís de la Rosa regula un punt de
força trànsit, tant de pujada com de
baixada de Segur (l’avingunda de França
és l’accès més a ponent del nucli), com
el que va a l’escola Mossèn Cinto
Verdaguer. La rotonda també opera
com element reductor de la velocitat. La
inversió que hi ha realitzat l’Ajuntament
ha estat de 193.541,30 euros

La renovació de la senyalització acaba
amb un dels problemes més molests

al dia
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al dia

L’Ajuntament ha invertit 626.288,75 euros a
resoldre, en una primera fase, la problemàtica
de la vorera costat muntanya (o vorera nord)
del Passeig Marítim de Segur, entre els carrers
Rhin i Antonio Almazor. En aquesta zona, el
clavegueram passava per la vorera i les
filtracions al subsòl provocaven l’esfondrament
del paviment. La proximitat del nivell freàtic
i l’arbrat, les arrels del qual malmetia les
canonades, empitjoraven la situació.

Per solucionar-ho s’ha construït una nova
conducció de clavegueram a la calçada.
També s’ha instal·lat un sistema de reg que
garanteix l’”aliment” als arbres, que ja no
necessiten buscar aigua a les canonades.
L’obra s’ha aprofitat per substituir la xarxa de
subministrament d’aigua, renovar l’enrajolat
de la vorera i instal·lar un nou enllumenat que
no produeixi contaminació lumínica. També
s’han eliminat les barreres arquitectòniques.

La problemàtica del clavegueram és comú a
la resta de Passeig Marítim de Segur.
L’Ajuntament ja ha adjudicat les obres que
queden per fer als altres trams. Els treballs
probablement començaran després de l’estiu
(vegeu pàgina 22).

El Ayuntamiento ha invertido 626.288,75
euros en resolver, en una primera fase, la
problemática de la acera lado montaña (o
acera norte) del Paseo Marítimo de Segur,
entre las calles Rhin y Antonio Almazor. En
esta zona, el alcantarillado pasaba por la acera
y las filtraciones provocaban el hundimiento
del pavimento. La proximidad del nivel freático
y el arbolado, cuyas raíces destrozaban las
tuberías, empeoraban la situación.

Para solucionarlo se ha construido una nueva
conducción de alcantarillado en la calzada.
También se ha instalado un sistema de riego
que asegura el “alimento” a los árboles, que
ya no necesitan buscar agua en las tuberías.
Se ha aprovechado la obra para sustituir la
red de subministro de agua, renovar el
embaldosado e instalar un nuevo alumbrado
que no produce contaminación lumínica. Y
se han eliminado las barreras arquitectónicas.

La problemática del alcantarillado es común
al resto de Paseo Marítimo de Segur. El
Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras del
resto de tramos. Los trabajos comenzarán
probablemente después del verano (ver
página 22).

Millores
necessàries al
Passeig Marítim
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la dada
Solucionat, en un primer
tram, la problemàtica
del clavegueram



al dia

Adif està invertint, entre 2010 i 2011, un total de 2.742.528
euros en la millora de l’estació de tren de Segur. L’elevació de
les andanes per poder pujar amb comoditat als trens és potser
l’element més visible de l’obra, que inclou, no obstant, millores
de tanta entitat com la construcció d’un nou pas soterrani. Adif
també ha dedicat 240.000 euros al tancament de la via, per tal
de garantir la seguretat i prevenir atropellaments. El tancament
ha fet més necessaris encara la construcció dels nous passos
projectats al llarg del traçat. L’Ajuntament ha arrencat alguns
compromisos d’Adif i, a més, ha anunciat que farà pel seu
compte un pas de vianants a l’altura del carrer Pisuerga.

L’Ajuntament ha tirat endavant un pla d’estalvi energètic al nucli
de Segur, que ha consistit en la renovació d’una part de
l’enllumenat públic amb bombetes de baix consum. Cal tenir en
compte que alguns punts de llum eren encara els que es van
instal·lar originalment quan es va urbanitzar Segur fa més de
vint, trenta i quaranta anys. La inversió efectuada en aquest
projecte ha estat de 267.223,93 euros, que es podrà amortitzar
amb el temps gràcies a la reducció del consum, que com a mínim
és del 50%. Els treballs d’instal·lació dels nous punts de llum
s’han fet mitjançant un pla d’ocupació, que va donar feina a
nou persones durant sis mesos.

La construcció de la plaça del Port de Segur va fer-se en la passada
legislatura, però bona part del finançament s’ha hagut de
pressupost i pagar en aquest mandat. L’ajornament en el
pagament que va decidir l’anterior govern ha suposat un esforç
econòmic per a l’actual equip de govern: en total, hem hagut
de pagar 1.760.950 euros. Aquesta motxilla econòmica ha
impedit la realització d’altres actuacions a Segur.

Ha estat l’altre gran cas d’herència que va trobar-se l’actual
govern l’any 2007. L’anterior govern va fer la instal·lació de la
gespa artificial del camp de futbol de Segur, així com un nou
reg. No obstant, l’anterior govern va finançar l’obra amb un
leasing, les quotes del qual (654.772 euros) s’han hagut de pagar
en el present mandat. Aquesta ha estat una de les diverses
hipoteques que s’han hagut d’afrontar en aquest mandat.

Millores a l’estació de tren
i tancament de la via

Un nou enllumenat eficient
per estalviar energia

Hem acabat de pagar la
plaça del Port de Segur

I també hem pagat la gespa
artificial del camp de futbol
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persones

En aquest mandat, l’Ajuntament ha reassumit
la gestió directa dels serveis socials de base,
que estaven delegats en el Consell Comarcal
del Baix Penedès. L’obligació per llei de fer-
se’n càrrec a partir dels 20.000 habitants ha
estat convertida en una oportunitat: la de
crear uns serveis ben equipats i dotats
econòmicament per ser més eficaços. La crisi
ha estat la prova de foc del nou servei, que
ha triplicat amb escreix el nombre d’usuaris.
No obstant això, s’ha aconseguit reduir més
que notablement les llistes d’espera.

Dins de les millores que s’ha aprofitat per
introduir, l’equip de govern va creure que
calia instal·lar les noves dependències de la
regidoria de Benestar Social allí on més servei
poguessin fer. El lloc escollit va ser una planta
baixa al número 57 del carrer Lluís Companys,
just a tocar de l’estació de tren. En la seva
adequació van invertir-se 168.425,25 euros.
És un lloc excepcionalment cèntric i accessible.
Però també està situat al nucli on hi ha més
persones amb risc d’exclusió social del
municipi. La proximitat dels serveis a les
persones ha estat la prioritat de l’Ajuntament
en aquest mandat: ho acrediten aquesta i
altres actuacions.

En este mandato, el Ayuntamiento ha
reasumido la gestión directa de los servicios
sociales de base, que estaban delegados en
el consejo comarcal. La obligación por ley de
hacerse cargo de esta competencia a partir
de 20.000 habitantes ha sido convertida en
una oportundiad: la de crear unos servicios
bien equipados y dotados económicamente
para ser más eficaces. La crisis ha sido su
prueba de fuego: el número de usuarios se
ha triplicado. No obstante, se ha conseguido
reducir notablemente las listas de espera.

Dentro de las mejoras que se ha aprovechado
para introducir, el equipo de gobierno creyó
que había que ubicar las nuevas oficinas de
la concejalía de Bienestar Social allí donde
más servicio pudieran prestar. El lugar elegido
fue una planta baja en el número 57 de la
calle Lluís Companys, justo enfrente de la
estación de tren. En su adecuación se
invirtieron 168.425,25 euros. Es un punto
excepcionalmente céntrico y accesible. Pero
también esta situado en el núcleo donde viven
más persones con riesgo de exclusión social
de todo el municipio. La proximidad de los
servicios a las personas ha sido la prioridad
del Ayuntamenti en este mandato.

Nova seu dels
serveis socials
municipals
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la dada
La prioritat ha estat
ubicar els serveis prop
de les persones



persones

Els serveis sanitaris són una de les principals
mancances de Segur i, per això, donar-hi
solució ha estat una prioritat absoluta per a
l’Ajuntament. L’actual consultori mèdic és del
tot insuficient per a les necessitats actuals i
cal un nou Centre d’Atenció Primària adequat
al nombre actual d’habitants del nucli.

En aquest mandat, l’Ajuntament ha invertit
1,5 milions d’euros en l’adquisició d’uns
terrenys a l’avinguda d’Espanya. El solar va
ser cedit al departament de Salut de la
Generalitat per a la construcció del CAP,
projecte en el qual es preveu una inversió
de 2,5 milions d’euros. No obstant, la
Generalitat no pot comprometre’s a fer l’obra
amb la immediatesa que vol l’Ajuntament.
Per això, l’equip de govern ha negociat amb
la Fundació Santa Tecla, que gestiona els
serveis sanitaris del Baix Penedès, que avanci
el finançament. Amb aquesta fórmula, podrà
complir-se el calendari que preveïa començar
les obres abans de l’estiu de 2011.

A més, en aquest mandat s’han dedicat
8.031,84 euros a l’adequació d’un espai a
l’actual consultori per poder prestar el servei
de pediatria al propi nucli de Segur.

Los servicios sanitarios son uno de los mayores
déficits de Segur y, por ello, encontrar una
solución ha sido una prioridad absoluta para
el Ayuntamiento. El actual consultorio es
insuficiente para la demanda actual y se
necesita un nuevo Centro de Atención Primaria
adecuado al número actual de habitantes.

En este mandato, el Ayuntamiento ha invertido
1,5 millones de euros en la adquisición de
unos terrenos en la avenida de España. El
solar fue cedido al departamento de Salud de
la Generalitat para la construcción del CAP,
proyecto que supone una inversión de 2,5
millones de euros. No obstante, la Generalitat
no puede comprometerse a ejecutar la obra
con la inmediatez que desea el Auntamiento.
Por ello, el equipo de gobierno ha negociado
con la Fundació Santa Tecla, que gestiona los
servicios sanitarios del Baix Penedès, que
avance el dinero. Con esta fórmula, podrá
cumplirse el calendario que preveía comenzar
las obras antes del verano de 2011.

Además, en este mandato se han dedicado
8.031,84 euros a la adecuación de un espacio
en el actual consultorio para poder prestar el
servicio de pediatría en el mismo núcleo.

Una gran
inversió per al
nou CAP
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la dada
Acord de finançament
perquè les obres s’iniciïn
abans de l’estiu



persones

L’educació ha estat una de les principals
polítiques socials de l’Ajuntament, amb
iniciatives com la gratuïtat dels llibres escolars.
Però també hem fet molta feina per crear
nous centres. Un d’aquests ha estat la nova
escola bressol “El Rasclet”, ubicada al carrer
del Repòs. La seva construcció ha costat
1.231.928 euros. Té 74 places i va obrir les
portes el setembre de 2010.

“El Rasclet” és una escola bressol amb els
darrers avenços tecnològics i de seguretat,
per garantir al màxim el benestar dels infants
i la tranquil·litat de les famílies. Aquestes han
respost magníficament a l’oferta, cobrint la
totalitat de les places des del primer dia. La
demanda fa plantejar a l’equip de govern la
necessitat de construir una altra llar d’infants
municipal a Segur en un futur a curt termini.

En aquest mandat, s’ha obert una segona
escola bressol, “El Petit Príncep”, situada a
Calafell Parc. Ha estat una decisió històrica
en ser el primer centre educatiu que s’aixecava
a una urbanització. Amb aquests dos nous
centres, el municipi de Calafell ja té quatre
escoles bressol públiques, que oferten un total
de 283 places.

La educación ha sido una de las principales
políticas sociales del Ayuntamiento, con
iniciativas como la gratuidad de los libros
escolares. Pero también hemos trabajado
de firme para crear nuevos centros. Uno de
ellos ha sido la nueva guardería “El Rasclet”,
ubicada en la calle Repòs. Su construcción ha
costado 1.231.928 euros. Cuenta con 74
plazas y abrió en septiembre de 2010.

“El Rasclet” es una guardería con los últimos
avances tecnológicos y de seguridad, para
asegurar al máximo el bienestar de los alumnos
y la tranquilidad de las familias. Éstas han
respondido muy bien a la oferta, cubriendo
la totalidad de las plazas desde el primer día.
La demanda ha hecho plantear al equipo de
gobierno la necesidad de construir otra
guardería en Segur en un futuro breve.

En este mandato, ha abierto una segunda
guardería, “El Petit Príncep”, situada en Calafell
Parc. Ha sido una decisión histórica al ser el
primer centro educativo que se levantaba en
una urbanización. Con estos dos nuevos
centros, el municipio de Calafell cuenta ya
con cuatro guarderías públicas, que ofrecen
un total de 283 plazas.

Segur estrena
una escola
bressol
municipal
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la dada
A tot el municipi ja hi ha
283 places públiques de
llar d’infants
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L’Institut de Segur ha estat una prioritat en
matèria d’educació. En iniciar-se el mandat,
l’Ajuntament va optar per una ubicació
provisional en mòduls (s’hi van invertir
756.269,38 euros), per no retardar més la
posada en marxa del centre. Durant el mandat,
l’equip de govern ha tirat endavant un
procediment urbanístic per qualificar com a
zona d’equipaments l’illa situada entre els
carrers Brasil i Cúspide i l’avinguda Alemanya.
Una zona cèntrica dins del nucli de Segur i
molt accessible, que tindrà l’Institut com a
primer equipament.

Culminat el tràmit urbanístic, l’Ajuntament va
cedir els terrenys a la Generalitat. L’anterior
govern català va redactar el projecte, amb
una inversió prevista de 6.951.781 euros, i va
adjudicar les obres. La previsió era començar-
les aquest abril de 2011.

En el moment de tancar aquesta edició,
l’Ajuntament feia intenses gestions davant
del departament d’Ensenyament per garantir
que les obres no quedaran ajornades per les
retallades de despesa de l’actual govern
català. L’equip de govern de Calafell
consideraria molt greu un canvi de plans i
amb les gestions que efectua respon a la
inquietud expressada per la comunitat
educativa i les famílies amb fills al centre.

El Instituto de Segur ha sido una prioridad en
materia de educación. Al iniciarse el mandato,
el Ayuntamiento optó por una ubicación
provisional en módulos (se invirtieron
756.269,38 euros), para no retrasar más la
puesta en marcha del centro. Durante el
mandato, el equipo de gobierno ha sacado
adelante un procedimiento urbístico para
calificar como zona de equipamientos la isla
situada entre las calles Brasil y Cúspide y la
avenida Alemania. Una zona céntrica dentro
de Segur y muy accesible, que tendrá al
Instituto como primer equipamiento.

Culminado el trámite urbanístico, se cedieron
los terrenos a la Generalitat. El anterior
gobierno catalán redactó el proyecto, con
una inversión de 6.951.781 euros, y adjudicó
las obras. La fecha de inicio era el mes de
abril de 2011.

En el momento de cerrar esta edición, el
Ayuntamiento realizaba intensas gestiones
ante el departamento de Ensenyament para
asegurar que las obras no quedarían aplazadas
por los recortes de gasto del actual gobierno
catalán. El equipo de gobierno de Calafell
consideraría muy grave un cambio de planes
y con las gestiones que realiza responde a la
inquietud expresada por la comunidad
educativa y las familias con hijos en el centro.

7 milions
d’euros per
l’Institut de
Segur

la dada
L’edifici definitiu del
centre es construirà al
carrer Brasil



Segur ja té
oficina del
SAC
Segur ha estrenat el Servei
d’Atenció al Ciutadà, que evita
desplaçaments. Està situat a les
dependències municipals del
carrer Joan Maragall 32 i obre
de dilluns a divendres de 9 a 14
hores. En aquest mandat hem
reformat de dalt a baix l’atenció
a la ciutadania. Hem canviat
l’atenció telefònica i introduït
els tràmits en línia. Hem creat
nous canals de comunicació a
Internet, amb una nova web i
amb l’entrada de l’Ajuntament
a les xarxes socials.

El transport
públic,
renovat
Durant aquest mandat,
l’Ajuntament ha renovat el
transport urbà. De dues línies
s’ha passat a tres i s’han
augmentat les freqüències,
sobretot a Segur, tot reforçant
la connexió a les estacions de
tren a les hores punta i fomentat
la intermodalitat entre diferents
transports públics. Els canvis
han convençut els usuaris i s’ha
trencat la barrera dels 100.000
usuaris després d’uns anys de
pèrdua de passatge.

Un milió d’euros per millorar la recepció de la TDT
La Generalitat ha invertit un
milió d’euros per millorar la
recepció de la TDT a tot el
municipi, de forma especial a
Segur, on es concentraven bona
part dels problemes. De la
seva banda, l’Ajuntament ha
col·laborat en la solució a

aquesta problemàtica cedint a
la Generalitat dues torres de
comunicacions de propietat
municipal, una d’elles al carrer
Lituània de Segur.

Amb aquestes mesures s’ha
garantit una recepció correcta

al 97% del terme municipal.
Queda un 3% on l’orografia fa
impossible la solució terrestre.
La Generalitat té habilitada per
a aquests casos una línia d’ajuts
per a la instal·lació d’antenes
parabòliques per a la recepció
per satèl·lit.

L’Ajuntament aconsella tothom
que revisi i ajusti la seva
instal·lació domèstica,
mitjançant un professional, ja
que una antena ben orientada
cap als repetidors pot resoldre
gran part del problema de
recepció del senyal.
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nou model de municipi

Una de les nostres principals promeses
es resumia en un lema que ho deia
tot: “Parar, reflexionar i planificar”.
En aquest mandat l’hem portat a la
pràctica. I Segur de Calafell és potser
el nucli que surt més beneficiat del
POUM, perquè era el més perjudicat
per l’anterior model esbojarrat de
municipi.

El nou Pla General frena el creixement
desmesurat i protegeix els valors
paisatgístics i el patrimoni natural: hi
haurà 75 hectàrees més de sòl no
urbanitzable. Reserva, a més, els
espais per fer els equipaments
educatius, sanitaris, esportius i socials
que el municipi necessitarà en els
propers anys, singularment en el
cas de Segur. I també preveu unes
noves centralitats que dinamitzin i
diversifiquin l’economia.

El POUM manté i potencia la
personalitat de cadascun dels barris
de Calafell, sense renunciar (ans al
contrari) a posar al dia les mancances
que tenen i a modernitzar-los. En el
cas de Segur, es preveu una nova
centralitat a l’entorn de l’avinguda
Catalunya. També hi haurà zones
d’equipaments repartides per tot el
nucli. Una de les més destacades serà
la del carrer Brasil.

El POUM va quedar aprovat
definitivament el 24 de gener de
2011 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, amb
algunes modificacions. I el 18 de
març passat, el ple municipal va
aprovar el text refós, que incorpora
els canvis.

Una de nuestras principales promesas se
resumía en un lema que no podía ser más
claro: “Parar, reflexionar y planificar”. En
este mandato, lo hemos llevado a la práctia.
Y Segur de Calafell ha sido tal vez el núcleo
que ha salido más beneficiado por el Plan
de Ordenación Urbanística Municipal
(POUM), porque era también el más
perjudicado por el anterior modelo alocado
de municipio.

El nuevo Plan General frena el crecimiento
desmesurado y protege los valores del paisaje
y del patrimonio natural: habrá 75 hectáreas
más de suelo no urbanizable. Reserva,
además, los espacios para hacer los
equipamientos educativos, sanitarios,
deportivos y sociales que el municipio
necesitará en los próximos años, singularmente
en el caso de Segur. Y también prevé unas

nuevas centralidades que dinamicen y
diversifiquen la economía.

El POUM mantiene y potencia la personalidad
de cada uno de los barrios de Calafell, sin
renunciar (todo lo contrario) a poner al día
el retraso que acumulan y a modernizarlos.
En el caso de Segur, se prevé una nueva
centralidad en la avenida Catalunya. También
habrá zonas de equipamientos repartidas por
todo el núcleo. Una de las más destacadas
será la de la calle Brasil.

El POUM quedó aprobado definitivamente el
24 de enero de 2011 por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Tarragona, con
algunas modificaciones. Y el 18 de marzo
pasado, el pleno del Ayuntamiento aprobó
el texto refundido que incorpora los cambios
pedidos por la Comisión.

El POUM
garanteix els
equipaments
necessaris

Noves zones
d’equipaments.

Noves
centralitats.

la dada
Segur tindrà una nova
centralitat per dinamitzar
l’economia



L’actual Ajuntament ha donat un gir radical
a la planificació dels equipaments, que queda
consagrat en el nou POUM. Els equipaments
no poden estar amagats a qualsevol racó,
com passava abans. Han d’estar en llocs
cèntrics i accessibles i que siguin propers a les
persones.

El solar de l’antic hotel Segur n’és el millor
exemple. Després d’una llarga lluita que ve
des que érem a l’oposició, hem aconseguit
salvar de l’especulació aquest espai. Ja és de
titularitat municipal, a cost zero. De moment,
el fem servir com a aparcament de superfície
(l’adequació ha costat 19.824 euros). Junt
amb el nou aparcament entre el pont, la via
del tren i la C-31, s’han creat més de cent
places d’aparcament, que donen servei al
veïnat, el comerç i l’estació de ferrocarril. Al
solar de l’antic hotel Segur, hi haurà en el
futur un pàrquing soterrani i un edifici amb
equipaments a la planta baixa i habitatge
social als pisos superiors.

Els equipaments que properament es
construiran a Segur (el nou CAP o l’edifici
definitiu de l’Institut) seguiran aquesta filosofia
de centralitat i proximitat.

El actual Ayuntamiento ha dado un giro radical
a la planificación de los equipamientos, que
queda consagrado en el nuevo POUM. Los
equipamientos no pueden estar escondidos
en cualquier rincón, como pasaba antes.
Deben estar en lugares céntricos y accesibles
y próximos a las personas.

El solar del antiguo hotel Segur es el mejor
ejemplo de ello. Tras una larga lucha que
viene desde que estábamos en la oposición,
hemos conseguido salvar este espacio de la
especulación. Ya es de titularidad municipal,
a coste cero. De momento, se ha habilitado
como aparcamiento de superficie (inversión
de 19.824 euros). Junto con el nuevo párquing
situado entre el puente, la vía y la C-31, se
han creado más de 100 plazas, que dan
servicio al vecindario, al comercio y a la estación
de tren. En el solar del antiguo hotel, habrá
en el futuro un párquing subterráneo y un
edificio con equipamientos en la planta baja
y vivienda social en los pisos superiores.

Los equipamientos que se construirán en Segur
próximamente (el nuevo CAP o el edificio
definitivo del Instituto) seguirán esta filosofía
de centralidad y proximidad.

Els equipaments
en indrets
cèntrics
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la dada
El solar de l’antic hotel
Segur ja és municipal,
i a cost zero



nou model de municipi

Segur de Calafell ha guanyat el que serà el
parc urbà més gran de tota la comarca del
Baix Penedès. Són 84 hectàrees, a la part alta
del nucli, que podrà gaudir tota la ciutadania
com al gran pulmó verd no tan sols del barri,
sinó de tot el municipi.

El projecte va arrencar l’any 2001, quan
governàvem a l’Ajuntament. Llavors vam
arribar a uns acords amb els propietaris per
retallar 1.099 habitatges dels 1.649 previstos.
El canvi va ser possible gràcies a una
compensació econòmica de 601.012,10
euros, que s’ha fet efectiva a finals de 2010.

Vam començar el tràmit i ara l’hem pogut
completar. Però pel camí hem aconseguit un
nou acord que ha permés ampliar les 61
hectàrees originals de parc fins a un total de
84 hectàrees. L’acord assolit amb els propietaris
ha retallat la pràctica totalitat dels habitatges
que havien superat la primera retallada.
Aquest segon acord ha quedat consagrat en
el nou POUM, dos dels objectius principals
del qual són acotar el creixement descontrolat
i insostenible i preservar el paisatge i els espais
verds existents al municipi.

Segur de Calafell ha ganado lo que será el
parque urbano más grande de toda la comarca
del Baix Penedès. Son 84 hectáreas, en la
parte alta del núcleo, que podrá disfrutar toda
la ciudadanía como un gran pulmón verde no
sólo del barrio, sino de todo el municipio.

El proyecto arrancó en 2001, cuando
gobernábamos en el Ayuntamiento. Entonces
llegamos a unos acuerdos con los propietarios
para recortar 1.099 viviendas de las 1.649
previstas. El cambio fue posible gracias a una
compensación de 601.012,10 euros, que se
ha hecho efectiva a finales de 2010.

Comenzamos el trámite y ahora hemos podido
completarlo. Pero por el camino hemos
conseguido un nuevo acuerdo que ha
permitido ampliar las 61 hectáreas originales
a un total de 84. El acuerdo conseguido con
los propietarios ha recortado la práctica
totalidad de viviendas que habíen pasado el
primer recorte. Este segundo acuerdo ha
quedado consagrado en el nuevo POUM, dos
de cuyos objetivos son acotar el crecimiento
descontrolado e insostenible y presevar el
paisaje y los espacios verdes del municipio.

Segur tindrà el
parc urbà més
gran de la
comarca
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la construcció seran un
gran pulmó verds



L’Ajuntament treballa de fa temps en el
projecte d’un centre lúdic i esportiu al Port
de Segur. El centre inclourà una àmplia zona
de banys amb aigua dolaça i salada
(talassoteràpia), i també activitats a l’aire
lliure que dinamitzaran la platja.

L’objectiu és dotar al Port d’un equipament
que esdevingui un veritable motor econòmic
de Segur i, a la vegada, un punt de trobada
de tots els ciutadans i visitants del municipi.
La inversió s’amortitzarà amb la gestió del
propi centre, mitjançant una concessió. Però
cal remarcar que la intenció municipal no és
fer un centre per a una elit, sinó un equipament
assequible a qualsevol persona.

Per fer realitat aquest projecte, l’Ajuntament
ha adquirit uns locals que estaven buits en
el recinte del Port, amb una inversió de
3.757.592,98 euros. A més, l’adequació
dels locals costarà 2.848.694 euros.

El centre lúdic i esportiu és una de les grans
apostes per diversificar l’economia local i
crear noves fonts de prosperitat i de llocs de
treball.

El Ayuntamiento lleva tiempo trabajando en
el proyecto de un centro lúdico y deportivo
en el Puerto de Segur. El centro incluirá una
amplia zona de baño con agua dulce y salada
(talasoterapia), y también actividades al aire
libre que dinamizarán la playa.

El objetivo es dotar al Puerto de un
equipamiento que sea un auténtico motor
económico de Segur y, a la vez, un punto de
encuentro de los ciudadanos y visitantes. La
inversión se amortizará con la gestión del
propio centro, mediante una concesión. Pero
la intención no es crear un centro para una
élite, sino un equipamiento asequible para
cualquier persona.

Para hacerlo realidad, el Ayuntamiento ha
adquirido unos locales que permanecían
vacíos en el recinto del Puerto, con una
inversión de 3.757.592,98 euros. Además,
la adecuación costará 2.848.694 euros.

El centro lúdico y deportivo es una de las
grandes apuestas para diversificar la economía
local y crear nuevas fuentes de prosperidad
y de puestos de trabajo.

Centre lúdic i
esportiu al Port
de Segur
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Projecte per dinamitzar
l’economia i ser un punt
de trobada
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La renovació i millora de Segur continuarà en
els propers mesos. Un dels projectes més
destacats serà una inversió de 648.003,15
euros que es destinarà a l’arranjament de
carrers i voreres a la zona de Segur Muntanya.
Una de les zones més abandonades del
municipi recuperarà les seves vies públiques.

La renovación y mejora de Segur continuará
en los próximos meses. Uno de los proyectos
más destacados será una inversión de
648.003,15 euros en la reparación de calles
y aceras en la zona de Segur Montaña. Una
de las zonas más abandonadas de Calafell
recuperará sus vías públicas.

Arranjament de
carrers i voreres
a Segur
Muntanya

L’altra gran transformació urbana prevista per
als propers mesos a Segur és la remodelació
del carrer Rhin. La construcción d’un nou
col·lector de pluvials, que desdobla l’existent
al carrer Roïne, s’aprofitarà per renovar de
dalt a baix el carrer Rhin. La qualitat de l’obra
serà la maetixa que a l’avinguda Catalunya:
una plataforma única en la qual conviuran
vianants i vehicles, amb voreres amples i
arbrat. També es deixarà tot preparat per a la
futura construcció d’un pas soterrani sota el
ferrocarril.

Així mateix, es continuarà la renovació de la
vorera costat muntanya, o vorera nord, del
Passeig Marítim. El tram millorat serà el
comprés entre els carrers Roïne i Rhin. El
tractament serà el mateix que en el tram ja
executat entre Rhin i Almazor: nou
clavegueram a la calçada, en comptes de la
vorera, renovació de la xarxa d’aigua, i nous
enrajolat i enllumenat.

Aquesta gran actuació es completarà amb la
creació d’un carril bici perimetral que passarà
pel Passeig Marítim i els carrers Mossèn Jaume
Soler i Lluís Companys, entre el carrer Duero
i l’Estany. Amb quatre quilòmetres de longitud,
serà el carril bici més llarg de tot el Baix
Penedès.

La inversió total és de 2.958.892,24 euros.
Les obres ja s’han adjudicat i es preveu que
comencin després de l’estiu.

La otra gran transformación urbana prevista
para los próximos meses en Segur es la
remodelación de la calle Rhin. La construcción
de un nuevo colector de pluviales que desdobla
el existente en la calle Roïne se aprovechará
para renovar de arriba a abajo la calle Rhin.
La calidad de la obra será la misma que en
la avenida Catalunya: una plataforma única
en la que convivirán peatones y vehículos, con
aceras anchas y arbolado. También se dejará
todo preparado para la futura construcción
de un paso subterráneo bajo el ferrocarril.

Asimismo, se continuará la renovación de la
acera lado montaña, o acera norte, del Paseo
Marítimo. El tramo mejorado será el
comprendido entre las calles Roïne y Rhin. El
tratamiento será el mismo que en el tramo
ya ejecutado entre Rhin y Antonio Almazor:
nuevo alcantarillado en la calzada, en lugar
de la acera, renovación de la red de aguas,
y nuevos embaldosado y alumbrado.

Esta gran actuación se completará con la
creación de un carril bici perimetral que
discurrirá por el Paseo Marítimo y las calles
Mossèn Jaume Soler y Lluís Companys, entre
la calle Duero y l’Estany. Con cuatro kilómetros
de longitud será el carril bici más largo de
todo el Baix Penedès.

La inversión total es de 2.958.892,24 euros.
Las obras ya están adjudicadas y se prevé
iniciarlas tras el verano.

Després de
l’estiu, nova
gran actuació de
transformació

carrer R
h
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L’Ajuntament tirarà endavant en els propers
mesos un pas soterrani per creuar la via del
tren a l’altura del carrer Pisuerga. Serà un pas
de vianants que l’Ajuntament construirà i
finançarà per tal de començar a donar
permeabilitat a la via.

L’Ajuntament té adjudicada la redacció del
projecte i licitarà les obres tan bon punt estigui
enllestit. La voluntat municipal és donar una
empenta decisiva als passos pendents,
sobretot ara que Adif ja ha tancat sectors
importants del traçat de la via.

En aquests moments, Adif està construint un
nou pas de vianants l’estació de Segur, que
servirà per interconnectar les andanes i que
no tindrà barreres arquitectòniques. L’actual
pas quedarà únicament per passar de costat
a costat de la via.

La permeabilitat de la via i la seguretat per
travessar-la és una de les grans assignatures
pendents al municipi de Calafell i, molt en
particular, al nucli de Segur. A més de les
accions en marxa o en projecte, l’Ajuntament
està negociant amb Adif la construcció d’un
pas per vehicles i vianants al carrer Xúquer.

El Ayuntamiento construirá en los próximos
meses un paso subterráneo en la vía del
ferrocarril a la altura de la calle Pisuerga. Será
un paso que el Ayuntamiento financiará, con
el fin de comenzar a dar permeabilidad al
trazado ferroviario.

El Ayuntamiento tiene adjudicada la redacción
del proyecto y licitará las obras tan pronto
como esté acabado. La voluntad municipal
es dar un buen empujón a los pasos
pendientes, especialmente cuando Adif ya
ha vallado sectores importantes de la vía.

En estos momentos, Adif está construyendo
un nuevo paso peatonal en la estación de
Segur, que conectará los andenes sin barreras
arquitectónicas. El actual paso quedará
únicamente para cruzar de lado a lado de
la vía.

La permeabilidad de la vía y la seguridad para
cruzarla es una de las grandes asignaturas
pendientes en el municipio, muy en particular,
en Segur. Además de las acciones en marcha
o en proyecto, el Ayuntamiento negocia
con Adif la construcción de un paso para
vehículos y peatones en la calle  Xúquer.

Nous passos
soterrats sota
la via del tren
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L’Ajuntament en
construirà un de vianats
al carrer Pisuerga


