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La nova escola bressol de Calafell Parc té encara places disponibles. Informeu-vos a Cal Bolavà.breus

continua a la pàgina següent

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, avalua la recta final
del mandat municipal, en una
entrevista en què apunta que
continuarà treballant per
aconseguir un Calafell
plenament normalitzat. Creu
que des del 2007 cap aquí s’ha
fet un gran avenç, però que cal
completar la “normalització”
de l’Ajuntament i de la vida
política local, per aconseguir
una tranquil·litat que permeti
una gestió encara més eficaç.

Durant el primer tram
d’aquest mandat, vostè va
donar per fet que
l’Ajuntament s’havia
normalitzat. Potser s’ha
torçat aquest fet?
El mandat va començar amb un
pacte de reconciliació, de no
mirar cap enrera i d’encarar una
nova etapa a la vida política
local. Durant tres anys així va
ser. Els darrers mesos, alguns
partits integrats a l’equip de
govern han passat determinats
problemes interns i algunes
persones han volgut emprendre
projectes polítics personals, per
cert molt respectables. No
podem acabar exactament igual
que vam començar. Però tot i
així hi ha diferències
fonamentals amb el que
passava abans.

Quines?
Insisteixo que no vull mirar
enrera, però no és sobrer
recordar que va passar entre
1999 i 2007. Trànsfugues, una
moció de censura per alterar la
voluntat popular, fins a quatre
alcaldes en tan sols cinc anys...
Aquesta vegada, hi ha hagut
una majoria clara de principi a
fi. Ha tingut l’alcaldia el partit
que va guanyar les eleccions i
l’ha mantingut els quatre anys.
El govern és el mateix que al
principi, si més no el formen les
mateixes persones, llevat
d’una... No és el mateix, no.

I què cal fer per aconseguir
una “normalització” plena?
Sóc partidari de canvis en la
normativa electoral que
garanteixin que governa qui
guanya les eleccions. Totes les
enquestes diuen que la gent es
desil·lusiona de la política si la
decisió de les urnes no es veu
reflectida després a les
institucions. Però també penso
que els electors tenen molt a
dir. No ignoro que les majories
absolutes no cauen simpàtiques
a casa nostra, però de vegades
és justament el que es necessita.

Creu que la relació de
l’Ajuntament amb la
ciutadania ha de passar
també per una
“normalització”?

Sé que hi ha persones que
afirmen que l’equip de govern
no és dialogant. Però això no
és cert i els exemples són
abundants. Acabem de signar
un conveni laboral amb els
sindicats representats a
l’Ajuntament que ho ha estat
tot llevat de fàcil. Hem assolit
un consens històric per a salvar
la Confraria de Pescadors i el
Passeig Marítim. I també hem
pres una decisió de gran abast,
compartida amb la major part
de municipis del Baix Penedès,
per mancomunar la recollida de
la brossa. I cito només els casos
més recents. Un govern que no
fos dialogant no aconseguiria
aquests resultats.

Potser no és el mateix

dialogar amb institucions i
agents socials que amb els
ciutadans.
Doncs en aquest cas, citaré el
nou POUM. Ens ha valgut
moltes crítiques, però la realitat
és que hem acceptat més del
90% de les al·legacions dels
ciutadans, quan ja prèviament
havíem fet un procés de
participació absolutament
modèlic.

Què passa doncs?
Podria limitar-me a dir que
algunes “causes ciutadanes”
estan polititzades. O que hi ha
gent que protesta fins i tot quan
els dones la raó. Però la meva
feina com a alcalde no és tirar

entrevista

L’alcalde, amb un grup d’escolars que va visitar la Ciutadella Ibèrica el passat 16 de novembre.

‘No em cansaré de lluitar
per un Calafell normal’

Jordi Sánchez i Solsona, alcalde de Calafell



Més informació: www.calafell.cat, youtube.com/ajuntamentdecalafell i facebook/ajuntamentdecalafellbreus

Contacta amb l’alcalde
Pots enviar-li un correu electrònic a alcalde@calafell.org

Fil directe amb l’alcalde a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10.30 h
en directe 977 699 100 · contestador 24 h 977 699 003 · per correu electrònic fildirecte@calafell.org

ve la pàgina anterior

llenya al foc. En canvi, sí que
és feina meva treballar per
l’interés general. I pel que fa al
POUM, he de dir que hi ha
interessos que són molt
legítims, però estrictament
particulars.

Com valora les relacions
de l’Ajuntament amb les
entitats locals?
Han estat molt correctes i
crec expressar alguna cosa
més que una opinió si dic que
positives. Només lamento que,
de vegades, no poguem arribar
a tot arreu. Calafell s’ha fet
gran, i també la seva societat
civil, i el dia continua tenint 24
hores. Tampoc els diners arriben
per a tots els projectes. No
obstant, en aquest terreny s’ha
fet una bona tasca.

I amb la resta de forces
polítiques?
Aquí és més normal que hi hagi
cert grau de confrontació. Però
als plens, la major part d’acords
es prenen per unanimitat. No
és una mala senyal.

A Calafell li ha sortit a
compte que vostè fos
president del consell
comarcal?
Home, jo voldria diferenciar una
cosa de l’altra. La meva feina
com a president comarcal és
vetllar per l’interès general de
la comarca i no beneficiar a
Calafell. Però crec que a Calafell
no li ha anat malament. L’acord
comarcal sobre la recollida de
brossa és molt positiu pel
nostre municipi. Aconseguirem
un estalvi important i podrem
finançar inversions necessàries
per millorar la neteja.

Hi ha qui diu que vostè és
un alcalde que passa molt
temps al despatx i poc al
carrer.
Sé que es diu això de mi. I, amb
sinceritat, no crec que sigui
exacte. Despatx o carrer? Les
dues coses formen part de la
tasca política i les compagino,
com és normal. Però jo no sóc
un alcalde populista. Sóc una
persona seriosa, prudent i amb
sentit de la decència, o del
ridícul, i no em van certs estils
que, per desgràcia, s’han estilat
molt en els darrers anys a
Calafell. Puc afegir una cosa?

Digui.
Si puc anar pel carrer i explicar
les moltes coses que hem fet,
és per les hores que he passat
al despatx. L’endarreriment que
arrossegava Calafell ha exigit
un “sobreesforç” de gestió. I
haver-lo fet ens ha permés que
en aquest mandat s’hagin
invertit al municipi prop de 80
milions d’euros, entre obres
municipals, actuacions d’altres
administracions i inversions
privades però induïdes per
l’Ajuntament. Si m’hagués
passat els quatre anys fent
tombs o al bar, avui no podria

presentar aquests resultats.

Què espera de 2011?
No serà un any fàcil, però a
nivell local hem posat bases
perquè les coses siguin cada
cop millors. També serà un any
en què els servidors públics ens
sotmetrem a l’examen de la
ciutadania. Confio que els
electors sabran valorar la feina
feta i que recordaran que encara
en queda molta per fer. Aquí
no toca fer-me propaganda,
però vull dir que em tornaré a
presentar per a alcalde. Hi ha
un projecte que vull acabar.

3

entrevista

Amb els veïns del sector de Rodríguez Pita, el passat 10 de desembre.

‘Despatx o carrer? Les dues coses,
però no sóc un alcalde populista’

‘Si puc explicar resultats, és perquè hi ha molta gestió al darrera’
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L’Ajuntament i l’Espanyol firmen un acord per fomentar els nous valors del futbol local.breus

El conseller en funcions de
Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat,
Joaquim Nadal, i l’alcalde de
Calafell, Jordi Sánchez, van
signat, el passat 3 de desembre
a Barcelona, el conveni que
permetrà tirar endavant una
inversió de 7,64 milions d’euros
al nucli antic del municipi. La
inversió, que es finançarà al
50% és fruit de la incorporació,
a la darrera convocatòria de la
Llei de Barris, del projecte de
remodelació integral del barri
històric de Calafell.

L’objectiu del projecte és insuflar
renovada vida al nucli antic,
recuperant la seva qualitat de
vida tradicional, posant en valor

el patrimoni històric que
atresora i dinamitzant-nse
l’economia. Seran quatre anys
(fins al 2014) molt intensos
d’obres i d’actuacions de
política social.

El conseller en funcions va
manifestar que “la signatura
és una gran notícia perquè
significa l’aportació de

recursos públics, entre
l’Ajuntament i la Generalitat,
per resoldre problemes
històrics, que són més fàcils
i senzills d’abordar amb la
intervenció conjunta de
tots dos”.

En declaracions al canal Youtube
de l’Ajuntament, Nadal va afegir
que “sumem esforços per
fer més bona feina. És una
fórmula que ha beneficiat
144 barris de tota Catalunya
i que en set anys ha
representat un volum
d’inversio de 1.400 milions
d’euros”.

De la seva banda, l’alcalde de
Calafell ha volgut agrair “la

sensibilitat que ha tingut el
govern de la Generalitat per
estar proper als ajuntaments.
Sense la Llei de Barris les
millores que s’han fet a un
munt de municipis no
s’haurien pogut tirar
endavant”. Jordi Sánchez ha
dit també que les actuacions ja
realitzades en aquest mandat
al nucli antic i les de la Llei de
Barris, “seran un gran
revulsiu, un autèntic abans
i després per al sector situat
als peus del Castell de la
Santa Creu”.

Una de les principals
inversions del mandat

La de la Llei de Barris és una de
les principals inversions que es
posaran en marxa al municipi
en el present mandat municipal
(prop de 1.300 milions de les
antigues pessetes) i ha de
servir per revitalitzar un barri
que havia acumulat un gran
endarreriment: envelliment de
la població, deteriorament dels
edificis, pèrdua d’activitat
comercial, disminució de la
cohesió social... Corregir
aquesta tendència serà una
actuació més del gran objectiu
de l’actual govern municipal de
recuperar el retard històric
acumulat per Calafell, tot
posant al dia els seus
equipaments i serveis.

A més, segons ha subratllat
l’alcalde, “aquesta inversió
de la Generalitat i
l’Ajuntament no podia
arribar en un millor moment
donada la crisi i la falta de
feina. No hi haurà tan sols
una millora radical al nucli
antic de Calafell, sinó que
es fomentarà l’activitat
econòmica, es crerà riquesa
i hi haurà oportunitats de
feina per a empreses i
treballadors”.

Un programa de grans obres i d’actuacions socials fins a 2014

Generalitat i Ajuntament signen
el conveni per invertir 7,64
milions d’euros al nucli antic

grans actuacions

L’alcalde, a l’esquerra de la imatge, i el conseller, rubricant l’acord el passat 3 de desembre.

La Llei de Barris
insuflarà vida
nova al nucli
del Poble



Les activitats del 24è Parc Nadalenc ha estat dedicat a l’Any Internacional de la Biodiversitat.breus

L’Ajuntament ha adquirit la
propietat d’un terreny de prop
de 5.000 metres quadrats,
situat entre els carrers Jesús,
Andalusia i Cosme Mainé, al
nucli del Poble. Aquest terreny
servirà per ampliar el futur parc
del Castell de la Santa Creu i
per construir un vial que uneixi
els carrers Jesús i Cosme Mainé.

El preu d’adquisició ha estat de
330.870 euros i s’ha fet
mitjançant una fórmula
equivalent a una expropiació
amb el preu pactat. El tinent
d’alcalde de Territori, Ramon
Ferré, explica que “és una
vinya que havia anat quedat
una mica en territori de
ningú, pel creixement

urbanístic del seu entorn i
pel que es preveu a mig
termini amb l’Àrea
Residencial Estratègica (ARE)
de la Barquera”.

Però, per Ferré, “és un indret
idoni pel gaudi públic,
perquè fa possible la

continuació del parc que ja
es preveïa des de bon
començament en el pla de
remodelació dels entorns del
Castell”.

A la vegada, el terreny permetrà
construir un nou vial de
connexió entre els carrers Jesús
i Cosme Mainé. D’aquesta
forma es diversificarà l’accès al
nucli del Poble, tot connectant
els dos vessants del turó damunt
del qual s’assenta el barri.

El futur vial també evitarà “el
coll d’ampolla que es forma
a la part superior del carrer
Jesús” i permetrà “fer una
reordenació del trànsit més
raonable que l’actual”.

També s’usarà per construir un vial que enllaçarà els carrers Jesús i Cosme Mainé i diversificarà la circulació

L’Ajuntament compra 5.000
metres quadrats per ampliar
el futur Parc del Castell

El Ayuntamiento ha adquirido
la propiedad de un terreno de
cerca de 5.000 metros
cuadrados de superficie, situado
entre las calles Jesús, Andalucía
y Cosme Mainé, en el núcleo
del Poble. Este terreno servirá
para ampliar el futuro parque
del Castillo de la Santa Cruz
y para construir un nuevo vial
que una las calles Jesús y
Cosme Mainé.

El precio de adquisición ha sido
de 330.870 euros, que se ha
materializado mediante una
fórmula equivalente a una
expropiación con el precio
pactado. El teniente de alcalde
de Territorio, Ramon Ferré,
explica que “se trata de un
viñedo que había ido
quedando un poco en tierra
de nadie, por el crecimiento
urbanístico de su entorno
y por el que se prevé a
medio plazo con el Área
Estratégica (ARE) de la
Barquera”.

Pero, para Ferré, “es un lugar
idóneo para su disfrute
público, porque permite
continuar el parque que ya
se preveía inicialmente en
el pland de remodelación
del entorno del Castillo”.

A la vez, el terreno hará posible
la construcción de un nuevo vial
de conexión entre las calles
Jesús y Cosme Mainé. De esta
forma, se diversificará el acceso
al núcleo del Poble, conectado
las dos vertientes de la colina
sobre la que se asienta el barrio.

El futuro vial también evitará
“el cuello de botella que se
forma en la part superior de
la calle Jesús” y permitirá
“una reordenación del
tráfico más razonable que
la actual”.

5

grans actuacions

Imatge del terreny adquirit, presa des de la banda del carrer Cosme Mainé.
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Els Mossos d’Esquadra detenen a Segur una banda que s’especialitzava a atracar entitats bancàries.breus

tuquehitensadir.calafell.cat
En aquesta web trobareu aquest joc interactiu que ensenya què no s’ha de fer en les relacions de parella.

El ple de l’Ajuntament de
Calafell va aprovar el passat 25
de novembre el protocol local
d’actuació que se seguirà per
prevenir la violència masclista
i atendre’n les víctimes. El
protocol estableix el circuit
d’atenció i la coordinació entre
els professionals i serveis dels
diferents àmbits que intervenen
en els casos de violència de
gènere.

L’aprovació del protocol es va
portar a ple en la mateixa data
en què es commemorava el Dia

Internacional contra la Violència
Masclista. Una coincidència que,
segons la regidora d’Igualtat,
Maria Josepa Sans, “ens va
permetre adherir-nos a
aquesta diada no tan sols
amb actes simbòlics sinó
amb mesures pràctiques
per lluitar contra la violència
vers les dones”.

Pel que fa al protocol, Sans
destaca que serà “una eina
fonamental per a la
prevenció de la violència
contra les dones i per actuar

quan l’acte de violència
s’ha produït”. La regidora
afegeix que “el protocol
regularà la xarxa d’atenció,
definint els serveis i les seves
funcions”.

Elaborat per un equip de
treball

El protocol ha estat elaborat per
un grup de treball en què han
participat professionals dels
serveis socials, els centres
sanitaris locals i comarcals,
l’àmbit educatiu i els cossos de

seguretat. La gestió del protocol
va començar l’any 2008 amb
un procés participatiu en què
van intervenir tots els agents
locals i territorials implicats en
la violència de gènere, en un
seguit de sessions de formació
i treball.

Una altra mesura pràctica que
es va posar en marxa el passat
25 de novembre va ser una
campanya de sensibilització
impulsada per l’Ajuntament i
l’Institut Català de les Dones.
La peça clau d’aquesta
campanya és una aplicació
interactiva en línia adreçada al
jovent, que pot trobar-se a
tuquehitensadir.calafell.cat.  A
aquest segment d’edat es vol
fer arribar missatges de
prevenció que ajudin a evitar
les  conductes que poden
acabar en situacions abusives
en les primeres experiències
sentimentals.

El Dia contra la Violència de Gènere es commemora aprovant mesures pràctiques contra aquesta xacra

Calafell es dota d’un protocol
per atendre les víctimes de
la violència masclista

igualtat

El grup de treball que ha elaborat el protocol local contra la violència de gènere.

13 víctimes a
Catalunya fins
al 25 de
novembre
Viktorya, Cristina, Fatna,
Farida, Mònica, Andrea,
Laila, Nikauris, Sabrina,
Saida (la seva filla i el seu
fill) i Maria Dolores.

Les tretze víctimes de violència
de gènere que hi ha hagut a
Catalunya durant l’any 2010
(fins al 25 de novembre) van
ser recordades amb un minut
de silenci en començar el ple
municipal.



Amb només 9 anys, el calafellenc Alex Toledo comença a despuntar en el món del motociclisme.breus

seguretat ciutadana

La Policia local i els Mossos
d’Esquadra han col·laborat
aquestes festes de Nadal en
l’Operació Grèvol, que reforçava
la seguretat ciutadana durant
l’època nadalenca. Entre altres,
la mesura més visible han estat
les patrulles mixtes de la policia
catalana i del cos local de
seguretat als carrers més
comercials. Fins al 16 de gener,
també s’ha intensificat la
vigilància de zones sensibles i
s’ha incrementat el control del
trànsit, especialment pel que fa
al consum d’alcohol i l’excés de
velocitat.

La tinent d’alcalde de Seguretat
Ciutadana de Calafell, Ana

María González, explica que
“aquesta és una operació
fonamentalment de policia
de proximitat”. Afegeix que
“hem volgut que hi hagués
sensació de seguretat al
carrer, que en tinguin els
comerciants i les persones
que van a comprar, tot
prevenint els robatoris i els
furts que s’acostumen a
produir durant les festes
nadalenques”.

El dispositiu també ha permés
vigilar la venda ambulant il·legal,
recollir denúncies al lloc dels
fets, controlar les zones de lleure
nocturn, garantir la tranquil·litat
als actes festius i fins i tot

acompanyar els comerciants a
les entitats bancàries a dipositar
la caixa diària. L’operació també
va donar seguretat al transport
de mercaderies i a les zones
industrials, que en aquesta
època de l’any registren més
activitat.

Col·laboració amb els
comerciants

Calafell és un dels 26 municipis
del Camp de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre que han
participat en l’Operació Grèvol.
A Calafell, el dispositiu ja va
funcionar el Nadal anterior,
amb un bon resultat. Una de
les claus d’aquest resultat és la

col·laboració entre els cossos
de seguretat i els botiguers.
L’operatiu preveu un seguit de
reunions informatives amb les
associacions de comerciants i
empresaris i un seguit de
consells d’autoprotecció davant
dels delictes més habituals als
comerços: buidar sovint la caixa,
instal·lar mecanismes electrònics
contra els furts, advertir que
caldrà ensenyar la bossa a la
sortida o exigir la identificació
davant del pagament amb
targeta de crèdit.

Més disponibilitat de la
Policia local

La Policia local de Calafell, de
la seva banda, ha pogut
incrementar els efectius de
seguretat ciutadana i de
proximitat que dedica al
dispositiu nadalenc gràcies al
reforç d’aquestes unitats que
va aconseguir aquest passat mes
de novembre, amb la disolució
de la Unitat de Policia
Administrativa i de Serveis
(UPAS). L’Ajuntament va
suprimir aquest grup i va
reassignar els agents que el
formaven a la Unitat de
Seguretat Ciutadana, amb la
finalitat de dedicar el gruix
dels agents (unes dues terceres
parts) al patrullatge de la via
pública.

Aquestes festes de Nadal, la
Policia local ha treballat colze
a colze amb els Mossos
d’Esquadra a les zones
comercials, però també ha
reforçat els dispositius propis a
les zones residencials que
registren més delictes contra la
propietat. S’ha incrementat el
patrullatge i s’han fet controls
estàtics a diferents punts. La
Unitat de Trànsit de la Policia
local, de la seva banda, han
realitzat més controls
d’alcoholèmia i de velocitat.

La Policia local i els Mossos
reforcen la vigilància
durant les festes de Nadal

Patrulles mixtes garanteixen la seguretat als eixos comercials del municipi

Una patrulla mixta, al carrer Vilamar, a l’illa de vianants de la Platja, el passat 16 de desembre.
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El 12 de desembre van lliurar-se al Museu Casa Barral els X premis literaris ‘La Mar de Lletres’.breus

vots
1.668
20,20%

vots
1.312
15,89%

vots
3.174
38,43%

vots
402
4,87%

Eleccions al Parlament de Catalunya: els resultats a Calafell

vots
440
5,33%

vots
189
2,29%

vots
270
3,27%

Cens 16.557 electors   Participació 8.337 (50,35%)   vots en blanc 207   vots nuls 78   vots a altres forces 245

Moltes persones residents a
Catalunya d’origen estranger
podran votar a les properes
eleccions municipals, que se
celebraran el proper 22 de maig.
A més dels ciutadans majors
d’edat originaris d’altres estats
membres de la Unió Europea,
podran exercir el sufragi les
persones nascudes als països
amb els quals l’Estat espanyol

ha signat un acord bilateral en
matèria electoral.

Aquests països amb acord amb
Espanya, són Bolívia, Colòmbria,
Equador, Islàndia, Noruega,
Nova Zelanda, Paraguai, Perú i
Xile. Les persones originàries
d’indrets representen un 6,1%
de la població electoral a
Catalunya.

Per poder votar a les municipals,
cal que aquestes persones
compleixin un mínim de
requisits. Han de ser majors
d’edat, estar inscrits en el padró
municipal, residir legalment a
l’Estat espanyol i haver residit
legalment i sense interrupcions
al territori espanyol durant els
darrers cinc anys (tres anys en
el cas de Noruega).

Aquests ciutadans rebran o han
de rebre al seu domicili una
carta de l’Oficina del Cens
Electoral, amb la sol·licitud
d’inscripció. Els interessats han
de verificar les seves dades,
signar el formulari de sol·licitud
i remetre’l sense necessitat de
franqueig. Si no han rebut la
carta, poden adreçar-se a la web
sede.ine.gob.es/cere. També
poden anar a l’Ajuntament a
demanar la inscripció. En tots
dos casos, el termini límit és el
proper 15 de gener de 2011.

Inscripcions al SAC

Els ciutadans comunitaris han
de manifestar la seva intenció
de participar en les eleccions
municipals, tot adreçant-se a
l’Ajuntament, també abans del
15 de gener de 2011.

En el cas de Calafell, les
consultes i inscripcions han de
fer-se a les oficines del Servei
d’Atenció al Ciutadà (SAC),
situades a l’edifici principal de
l’Ajuntament (plaça de
Catalunya 1) i a les
dependències municipals de
Segur (carrer Joan Maragall 32).

També poden fer-se tràmits
sobre el procés electoral
municipal i obtenir-ne
informació a l’oficina provincial
de l’Institut Nacional
d’Estadística, a la Rambla Vella
7 de Tarragona (telèfons 977
24 80 85 i 977 22 76 09). La
Generalitat també ofereix
informació al telèfon 012.

Cal exercir l’opció abans del 15 de gener adreçant-se a l’INE o l’Ajuntament

Més catalans d’origen
estranger podran votar a les
properes eleccions municipals

institucional

Una mesa electoral, al pavelló poliesportiu de Segur, als passats comicis catalans del 28 de novembre.



L’Ajuntament ha adjudicat el
nou mercat municipal a l’oferta
conjunta de la constructora
AMC5 i la cadena comercial
Mercadona. L’adjudicatari farà
una inversió de 6,2 milions
d’euros en la creació d’un edifici
singular que també acollirà la
nova biblioteca municipal, a més
de 200 places d’aparcament.

L’adjudicació és també una bona
notícia laboral. La construcció
del mercat generarà 60 llocs de
treball directes i en podria arribar
a generar 240 d’indirectes,
justament en un sector dels més
tocats per la crisi al municipi. I
quan el mercat ja funcioni, el
supermercat Mercadona que hi

haurà tindrà entre 70 i 80
treballadors. A més, podria
haver-hi 300 llocs de treball més,
tot comptant les parades
tradicionals i els serveis auxiliars
que necessitarà l’equipament.

Un motor econòmic

“És una extraordinària
notícias, perquè en la
 conjuntura actual trobar
una inversió d’aquest volum
i, sobretot, crear tants llocs
de treball, és molt positiu”,
diu l’alcalde, Jordi Sánchez.

El tinent d’alcalde de Comerç,
Carles Rion, assenyala que “el
nou mercat serà un motor

econòmic que irradiarà vida
i activitat al comerç local de
proximitat, especialment al
del nucli de la Platja ”. Un
motiu afegit de satisfacció és,
segons Rion, que “l’operador
comercial sigui Mercadona,
que els sondeigs de mercat
indiquen que era una marca
desitjada per la ciutadania,
i que també és la que volien
els paradistes actuals”.

La inversió privada es veurà
complementada per una
inversió municipal d’1,5 milions
d’euros, a desenvolupar en tres
anys bàsicament en la part
d’equipament cultural i en
zones generals del nou edifici.

L’equip de govern destaca que
l’edifici tindrà una singularitat
arquitectònica, “perquè estarà
en un lloc estratègic, molt
visible i per on passaran
milers de persones. No pot
ser una caixa o una simple
nau, com ens hauria passat
si haguessin tirat endavant
certs plantejaments
anteriors”, diu l’alcalde.

Un edifici singular

El nou mercat, que s’aixecarà
al costat de l’actual, tindrà
3.000 metres quadrats de
superfície. La planta baixa
allotjarà el supermercat de
l’operador que fa la inversió i
les parades tradicionals. Segons
els càlculs de viabilitat del
projecte, podran haver-hi entre
30 i 40 parades. El soterrani
allotjarà un aparcament de 200
places i la zona tècnica del
mercat (cambres frigorífiques,
arribada de mercaderies...).

El nou mercat estarà enclavat
en una nova zona
d’equipaments, ja que en el seu
entorn immediat es construiran
una escola de primària i una
escola bressol. Les escoles i la
biblioteca seran punts de
trobada que beneficiaran de
l’activitat. L’actual mercat es
conservarà i se’n decidirà la
utilitat més endavant.

Ara s’obre un procés d’uns tres
mesos per redactar el projecte
executiu. Les obres començaran
a l’abril de l’any vinent. L’oferta
d’AMC5 i Mercadona inclou
completar tot el procés en 20
mesos,  en comptes dels 22 que
es preveien. Això garanteix obrir
el mercat la tardor de 2012, tot
i que s’intentarà enllestir per a
l’estiu, coincidint amb la
temporada tuística alta.

Economia
Suplement d’informació econòmica local   núm. 1 / 2011

La inversió serà de 6,2 milions d’euros i també es crearan 200 places de pàrquing
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Mercadona i la constructora
AMC-5 faran el nou mercat

El mercat municipal va celebrar el 18 de desembre el seu 25è aniversari. Els paradistes
van recordar amb els clients un quart de segle al peu del canó, resistint diferents crisis
econòmiques i els canvis d’hàbits de consum de la societat. El millor regal d’aniversari
possible ha estat l’adjudicació del nou mercat.

L’actual mercat celebra el 25è aniversari



El Patronat Municipal de Turisme
promourà l’oferta turística de
Calafell a un total de nou fires
i promocions durant aquest
any 2011. Bona part de les
promocions s’efectuaran sota
la fórmula del còrner de la Costa
Daurada, mitjançant la qual
diferents municipis turístics
comparteixen l’esforç de
promoció.

Segons aquesta fórmula, que
impulsa la Diputació de
Tarragona, uns quants patronats
de turisme es fan càrrec de la
promoció de tots i es van
repartint les fires. Així doncs,
es possible treure fruits a les
fires sense desplaçar-s’hi
físicament. En total seran vuit

les fires a les quals participarà
Calafell mitjançant aquest
sistema: el Saló Internacional
del Turisme de Catalunya
(Barcelona), Fitur (Madrid),
Navartur (Pamplona),
Expovacaciones (Bilbao),
Vakantiebeurs (Utrecht), el Saló
de Turisme de Tolosa de
Llenguadoc, Internationale
Tourismus Börsse (Berlín) i el
World Travel Market (Londres).

Accions de promoció
directa i pròpia

El Patronat de Turisme de
Calafell, a més, farà una acció
de promoció pròpia i directa
a l’Stock Travel Day de
Saragossa i té pendent de

decidir una acció semblant a
un centre comercial de Sant
Sebastià. En tots dos casos, les
dates estan per determinar.

Segons el tinent d’alcalde de
Turisme, Àngel Verge, “és en
època de crisi quan més cal
sortir a vendre, però la
fórmula del córner ens
permet fer-ho optimitzant
l’esforç”.

Verge afegeix que “no hem de
fer grans descobriments
volent obrir no sé sap quis
mercats, sinó fidelitzar els
públics que ja tenim, que
és la fórmula que ens ha
permés aguantar de forma
raonable la crisi”.

El Patronato Municipal de
Turismo promocionará la oferta
turística de Calafell en nueve
ferias y promociones durante
2011. Buena parte de las
promociones se efectuarán bajo
la fórmula del córner de la
Costa Dorada, mediante la cual
varios municipios turísticos
comparten el esfuerzo.

Según dicha fórmula, que
impulsa la Diputación de
Tarragona, unos cuantos
patronatos de turismo se hacen
cargo de la promoción de todos
y van repartiéndose las ferias.
Así pues, es posible sacar fruto
de las ferias sin tener presencia
física en ellas. En total serán
ocho las ferias en las que
participará Calafell mediante
dicho sistema: el Saló
Internacional del Turisme de
Catalunya (Barcelona), Fitur
(Madrid), Navartur (Pamplona),
Expovacaciones (Bilbao),
Vakantiebeurs (Utrecht), el Salón
de Turisme de Toulouse,
Internationale Tourismus Börsse
(Berlín) y el World Travel Market
(Londres).

Acciones directas

El Patronato de Turismo de
Calafell, además realizará una
promoción propia y directa en
el Stock Travel Day de Zaragoza
y tiene pendiente de decidir una
acción semejante en San
Sebastián. En ambos casos, las
fechas están por determinar.
Según el teniente de alcalde de
Turismo, Àngel Verge, “en
épocas de crisis hay que
vender más, pero la fórmula
córner nos permite hacerlo
optimizando el esfuerzos”.
Añade que “no hay grandes
descubrimientos por hacer,
sino fidelizar a nuestros
públicos, que es la fórmula
con la que hemos aguantado
razonablemente la crisis”.

La cooperació amb la resta de la Costa Daurada permet optimitzar els esforços
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turisme

La calafellenca Fabiola Pajares, que té 14 anys, guanya el concurs de moda World Fashion Faces 2010.breus

Calafell promourà la seva
oferta a nou fires durant 2011

El regidor de Turisme, Àngel Verge, tercer per l’esquerra, en una promoció a Vielha aquest 2010.



La regidoria de Treball de
l’Ajuntament  organitza des de
principis de 2010 un cicle
d’esmorzars formatius. Una de
les singularitats d’aquesta
activitat no és tant l’esmorzar,
com el fet que se celebra a
l’establiment de diferents
empresaris locals, que participen
en el cicle. I de vegades,
l’escenari no pot resultat més
curiós, o poc habitual per a una
activitat de formació, com la
sala de ball d’una discoteca.

El passat 24 de novembre, els
esmorzars formatius van recalar
a “L’Ou”, un establiment de
lleure nocturn de Segur, els
titulars del qual són assidus
assistents al cicle. Però no va
ser a la nit, sinó a les 8 del matí,

una hora en què les parets del
recinte estan silencioses i es
treballa amb llum normal.

“Potser el local era
desenfadat, però l’objectiu
que busquem no pot ser
més seriós: posar en relació
empresaris i emprenedors
i oferir-los informació que
sigui d’interès o actualitat
per a la seva activitat

professional”, diu la regidora
de Treball, Yolanda Almagro.
“El format és àgil i no pren
gaire temps”, afegeix.

El ponent del cicle és Antoni
Pasqual, consultor de l’empresa
Genial Consulting Group. I la
sessió realitzada a la discoteca
portava per nom “Trampes del
desig”, i volia explicar els
mecanismes inconscients pels
quals els humans prenem
decisions, com les de comprar
o no comprar, i com es poden
usar per propiciar les vendes.
En ocasions anteriors s’ha tractat
de quins són els sectors
emergents de l’economia i el
comerç, per tal d’ajudar els
emprenedors a identificar
activitats de futur.

La concejalía de Trabajo
organiza desde principios de
2010 un ciclo de desayunos
formativos. Una de las
singularidades de esta actividad
no es tanto el desayuno como
el hecho de que se celebra en
establecimientos de empresarios
que participan en el ciclo. Y a
veces el escenario no puede
resultar más curioso, o al menos
poco habitual para una sesión
de formación, como la sala de
baile de una discoteca.

El pasado 24 de noviembre, los
desayunos formativos recalaron
en “L’Ou”, un local de ocio
nocturno de Segur, cuyos
titulares son asiduos del ciclo.
Pero no fue de noche, sino a
las 8 de la mañana, una hora
en que las paredes del recinto
están silenciosas y se trabaja
con luz normal.

“Tal vez el local era
desenfadado, pero el
objetivo no puede ser más
serio: poner en contacto a
empresarios y ofrecerles
información que sea de
interés o de actualidad para
su actividad profesional”,
dice la concejal de Trabajo,
Yolanda Almagro. “El formato
es ágil y no ocupa
demasiado tiempo”, añade.

El ponente del ciclo es Antoni
Pasqual, consultor de Genial
Consulting Group. Y la sesión
realizada en la discoteca llevaba
por nombre “Trampas del
deseo”, y quería explicar los
mecanismes inconscientes por
los que tomamos decisiones,
como las de comprar o no
comprar, y como se pueden
usar para propiciar las ventas.
En ocasiones anterioes, se ha
debatido sobre los sectors
emergentes para ayudar a los
emprendedores a identificar
actividades de futuro.
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treball

Empresaris locals de posen en marxa nous productes turístics basat en l’enoturisme i en el golf.breus

Sessió formativa poc habitual per l’escenari: la sala de ball d’una discoteca.

Una jornada
explica com
decidim si
comprem o no

Formació ‘after hours’
per a empresaris

reportatge  ·  Esmorzars formatius per crear xarxa empresarial



L’Ajuntament, els representants
dels seus treballadors i els
sindicats amb presència a la
plantilla han signat el conveni
laboral que regirà fins al 31 de
desembre de 2012, amb efectes
des de l’1 de gener de 2010.
Les parts han destacat que es
tracta d’un acord de gran
transcendència, ja que resol
qüestions històriques pendents
al consistori en matèria de
recursos humans.

Els acords signats han estat dos.
D’una banda, els pactes
socioeconòmics del personal
funcionari. De l’altra, el conveni
amb el personal laboral. En
total, prop de 350 treballadors.
Els acords han estat respaldats
pels treballadors en una votació
en la qual el “sí” va assolir el
85% dels vots.

Els principals punts de l’entesa
són tres. En primer lloc, es dóna
solució a la problemàtica
històrica del complement salarial
de productivitat, que afectava
uns 90 treballadors. En segon
lloc, s’acorda anar resolent les
reivindicacions pendents del
col·lectiu de la Policia local en
les meses de seguiment del
conveni. I en tercer lloc, es pacta
tirar endavant un estudi de
valoració de llocs de treball.

El tinent d’alcalde de Serveis
Interns, Joan Carles Robert,
explica que “l’estudi de llocs
de treball és una eina vital
que necessita l’Ajuntament
per posar al dia la seva
estructura”. L’estudi
s’encarregarà el més aviat
possible, amb independència
que es comenci a aplicar ja en
aquest mandat o en el vinent.

El president del Comité Unitari
de Personal (CUP), Francisco
Javier Estepa, ha mostrat la seva
satisfacció per “haver arribat
a un acord després d’una
negociació llarga i difícil”. I
ha destacat que “tot i queden
qüestions sobre la taula, la
voluntat d’ambdues parts és
resoldre-les a partir d’ara a
través dels mecanismes de
seguiment del conveni”.

El Ayuntamiento, los sindicatos
y los representantes de los
trabajadores han firmado el
convenio laboral que regirá
hasta el 31 de diciembre de
2012, con efectos desde el 1
de enero de 2010. Las partes
destacan que se trata de un
acuerdo de gran trascendencia,
ya que resuelve históricas
cuestiones pendientes en el
consistorio en materia laboral.

Los acuerdos firmados son dos:
los pactos socioeconómicos del
personal funcionario y el
convenio del personal laboral.
En total, cerca de 350
trabajadores. Los acuerdos han
sido respaldados por los
trabajadores en una votación
en la que el “sí” obtuvo el 85%
de votos.

Los principales puntos son tres.
En primer lugar, se da solución
al problema histórico del
complemento salarial de
productividad, que afectaba a
unos 90 trabajadores. En
segundo, se acuerda ir
resolviendo las reivindicaciones
pendientes en las mesas de
seguimiento del convenio. Y en
tercero, se pacta la redacción
de un estudio de valoración de
puestos de trabajo. El teniente
de alcalde de Servicios Internos,
Joan Carles Robert, explica que
“el estudio es vital para que
el Ayuntamiento ponga al
día su estructura”. Se
encargará lo antes posible, con
independencia de que
comience a aplicarse en este
mandato o en el próximo.

El presidente del Comité
Unitario de Personal (CUP),
Francisco Javier Estepa, muestra
su satisfacción por “haber
llegado a un acuerdo tras
una negociación larga y con
el compromiso de resolver
los temas pendientes”.

L’acord resol històriques assignatures pendents en matèria laboral

laboral

L’Ajuntament aprova un nou reglament del mercat municipal que substitueix l’originari de 1985.breus

Ajuntament i sindicats signen
el conveni laboral fins al 2012

Alcalde i regidors i representants del treballadors es van fer la foto de família en signar el conveni.

Els treballadors
han respaldat
els acords amb
un 85% de ‘sís’
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finances locals

L’Ajuntament de Calafell ha
aprovat un conveni amb Sorea,
concessionària del servei
municipal d’aigües i
clavegueram, mitjançant el qual
s’avança el cànon que paga
l’empresa per usar la xarxa.
L’avançament inclou els onze
anys de contracte que resten
vigents i permetrà obtenir 4,5
milions d’euros que
l’Ajuntament destinarà a
inversions, a prestar serveis i
cancel·lar deute històric.

El conveni exclou modificar el
contracte amb Sorea pel que fa
a la durada de la concessió ni
al preu del servei. I molt en

particular “el rebut de l’aigua
no pujarà perquè aquest és
un compromís d’aquest
equip de govern de tot
aquest mandat i per al
futur”, segons remarca
l’alcalde, Jordi Sánchez.

Sorea rebrà un interès del

7,75% per l’avançament del
cànon, “que no és gaire
diferent de les condicions
financeres que ofereixen en
aquest moment les entitats
bancàries”, indica el tinent
d’alcalde de Serveis Interns, Joan
Carlres Robert. El tinent
d’alcalde afegeix que “en els
temps de crisi actuals, en
què cauen els ingressos i
l’aixeta financera es tanca,
hem d’aplicar l’enginy i la
imaginació per trobar noves
fonts de finançament”.

Robert també ha dit que
“aquesta operació no és
diferent de la que es va

realitzar l’any 1997, en el
mateix moment de signar el
contracte de l’aigua, quan
l’Ajuntament de llavors va
cobrar a l’avançada el cànon
de la meitat del contracte. I
en aquella època els
ingressos fiscals eren bons,
els bancs deixaven diners i
no hi havia crisi”.

El principal gruix dels diners
obtinguts es destinarà a finançar
el projecte de la Llei de Barris
que començarà al nucli antic de
Calafell. A aquesta partida s’hi
destinaran 1.931.067,89 euros,
una part dels quals seran per a
obres i una altra per a les
actuacions de política social
previstes en el projecte, entre
ells la creació d’un centre
ocupacional per a persones amb
disminucions psíquiques, que
evitarà el desplaçament a altres
municipis de persones afectades
per minusvalies d’aquesta
tipologia. L’Ajuntament ja ha
pres la decisió de cedir un
terreny per a la creació d’aquest
centre.

La segona partida en import
(1.600.000 euros) es dedicarà
a la renovació i millora de la
xarxa d’aigua, amb un afegitó
de 150.000 euros per al
manteniment i renovació de la
xarxa de clavegueram.

Amb aquesta operació,
l’Ajuntament de Calafell també
podrà cancel·lar el deute històric
arrossegat amb proveïdors per
la prestació de serveis.
S’amortitzaran 645.932,11
euros. El regidor de Serveis
Interns subratllat que “aquesta
no és la primera cancel·lació
de deute històric generat
per anteriors consistoris
que aquest equip de govern
salda, tot posant al dia les
finances municipals”.

Calafell obté 4,5 milions
d’euros, que destinarà a
inversions i saldar deutes

Acord amb Sorea per avançar el cobrament del cànon d’ús de la xarxa, sense modificar el preu del rebut

Àmbit d’actuació de la Llei de Barris. La principal partida d’aquest acord es destinarà a aquest projecte.
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La cadena comercial Aldi obrirà un supermercat d’alimentació al Parc Empresarial de Calafell.breus

L’Ajuntament
posa imaginació
per trobar
finançament



La Setmana Màgica, l’enllumenat i el nou Mercat de Nadal de Segur, tres exemples de la col·laboració

Empresaris i Ajuntament
cooperen en les campanyes
comercials nadalenques

Les associacions locals de
comerciants i empresaris i
l’Ajuntament han cooperat
aquests passats mesos de
novembre i desembre en les
campanyes comercials
nadalenques. Aquesta
col·laboració, que es manté al
llarg de l’any amb altres
iniciatives, va arrencar amb la
Setmana Màgica, que proposa
ofertes i descomptes,
complementats per espectacles
de màgia al carrer (d’aquí el
nom), per preescalfar la
campanya nadalenca.

Ja al desembre, es va posar en
marxa l’enllumenat nadalenc.
Una altra iniciativa que, gràcies
a l’aportació dels comerciants,
ha millorat l’ornamentació,
sobretot al Passeig Marítim, i
l’ha ampliat a indrets com la
plaça de Catalunya. Per al tinent
d’alcalde de Comerç, Carles
Rion, “no em cansaré de
repetir que la cooperació
entre el sector públic i la
iniciativa privada està
donant grans resultats a
Calafell”.

El darrer exemple d’iniciativa
empresarial local ha estat
l’organització del primer Mercat
de Nadal, celebrat els dies 11 i
12 de desembre. Va organitzar
el certamen l’Associació de
Comerciants i Empresaris Segur
Centre. 19 establiments van
ocupar els 22 estands situats a
la plaça Mediterrani i l’avinguda
Catalunya. El president de
l’associació, Josep Pallarés, diu
que “esperem que això sigui
una iniciativa que, partir
d’ara, esdevingui cada any
un punt de trobada”. Pallarés
agraeix el suport del comerç i
de l’empresariat del nucli,
“sense el qual”, diu, “no
hauríem tirat endavant”.

Cent establiments han participat aquest 2010 en la campanya prenadalenca ‘La Setmana Màgica’.breus

comerç
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El 10 de gener, a les 12 hores, se celebrarà una jornada de portes obertes a aquesta escola bressol.breus

La nova llar d’infants municipal
de Calafell Parc obrirà portes
el proper 10 de gener. Després
de vuit mesos d’obres i una
inversió superior als 900.000
euros (305.000 dels quals
aportats per la Generalitat), el
centre ja està enllestit i ja s’ha
presentat a les famílies que
s’hi van presinscriure.

L’escola bressol de Calafell Parc
oferirà un total de 61 places:
8 places per a nadons; 13
places per a infants d’un any,
i 40 places per a infants de
dos anys. El centre portarà el
nom “El Petit Príncep” i està
ubicada a l’avinguda Central
de Calafell Parc, al costat del
local social i de les pistes
poliesportives de la
urbanització, en un entorn

molt tranquil i privilegiat que
és un dels seus principals
atractius.

Amb tots els detalls de
seguretat i comoditat

La tinent d’alcalde
d’Ensenyament, Teresa
Cumplido, destaca que
“aquesta és una escola
bressol que té tots els
detalls haguts i per haver,
tant de seguretat com de
comoditat”. Cumplido
afegeix que “l’emplaçament
és molt assolellat i gaudeix
d’una tranquil·litat i un
entorn especialment
agradables”.

“El Petit Príncep” és la segona
escola bressol municipal que

s’obre en aquest mandat a
Calafell. L’altra va ser “El
Rasclet”, situada al nucli de
Segur. Però “El Petit Príncep”
és el primer equipament
educatiu que s’instal·la a una
urbanització, en una aposta
estratègica per acostar els
serveis a la ciutadania i evitar
desplaçaments innecessaris i
fomentar així una mobilitat
més sostenible.

El regidor d’Urbanitzacions,
José Bonilla, ha volgut recordar
que “aquesta ha estat una
decisió històrica perquè mai
no hi havia hagut un
equipament educatiu, i de
fet ben pocs equipaments
en general, a aquests barris
que concentren bona part
de la població de Calafell”.

Oferirà 61 places i ha significat una inversió de més de 900.000 euros

La nova escola bressol
municipal de Calafell Parc
obrirà el proper 10 de gener

La guardería municipal de Calafell
Parc abrirá el próximo 10 de enero.
Tras ocho meses de obras y una
inversión superior a los 900.000
euros (305.000 de los cuales
aportados por la Generalitat), el
centro está acabado y ya se ha
presentado a las familias que se
preinscribieron.

La guardería de Calafell Parc
ofrecerá 61 plazas: 8 para recién
nacidos; 13 para niños de un año,
y 40, para los de dos años. El centro
llevará el nombre “El Petit Príncep”
y está ubicada en la avenida Central
de Calafell Parc, junto al local social
y de las pistas polideportivos de la
urbanización, un entorno tranquilo
y privilegiado que es uno de sus
principales atractivos.

Con todos los detalles de
seguridad y comodidad

Teresa Cumplido, teniente de
alcalde de Educación, destaca que
“es una guardería que tiene
todos los detalles habidos y por
haber, tanto de seguridad como
de comodidad”. Cumplido añade
que “el lugar es muy soleado y
disfruta de una tranquilidad y
un entorno muy agradables”.
“El Petit Príncep” es la segunda
guardería municipal que se abre en
este mandato en Calafell. La otra
fue “El Rasclet”, situada en Segur.
Però “El Petit Príncep” es el primer
centro educativo que se instala en
una urbanización, en una apuesta
estratégica por acercar los servicios
a la ciudadanía y evitar viajes
innecesarios y fomentar así una
mobilidad más sostenible.

El concejal de Urbanizaciones, José
Bonilla, quiere recordar que “esta
ha sido una decisión histórica
porque nunca ha habido un
equipamiento educativo, y de
hecho pocos equipamientos en
general, en estos barrios que
concentran buena parte de la
población de Calafell”.
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educació

La regidora d’Ensenyament, visitant el centre el passat 20 de desembre.
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La VI Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell se celebrarà del 10 al 12 de març.breus

L’Ajuntament de Calafell i el
Consell Comarcal del Baix
Penedès han signat un conveni
pel qual es diposita el fons
històric local a l’Arxiu Comarcal.
Aquesta cessió serà per dos
anys, mentre l’Ajuntament crea
un arxiu municipal propi. El
conveni també preveu que
l’Arxiu Comarcal inventariï i
catalogui els documents
calafellencs.

Els documents dipositats
cobreixen el període comprés
entre l’any 1565 i el 1998. El
més antic és un capbreu, un
inventari dels censos que els
calafellencs de l’època pagaven
al senyor del Castell de la Santa
Creu, Bertran Pelegrí. El llibre,

escrit en llatí, estava molt
deteriorat i, amb les pàgines
enganxades, no es podia obrir.
Una restauració que s’hi ha
efectuat ha permés salvar-lo i
consultar-lo.

Els papers del Movimiento

Però els papers inclouen una
documentació molt diversa que
inclou, fins i tot, l’arxiu del
Consejo Local del Movimiento,
l’aparell local del partit únic
franquista, entre els anys 1940
i 1976. El fons recull també
l’arxiu del Jutjat de Pau des
de 1869, els llibres d’actes de
l’Ajuntament de 1849 a 1951,
el cadastre de 1762, el padrons
d’habitants d’entre 1853 i 1960

o els comptes de les festes
majors de 1859.

Una part important fons es
refereix al segle XX i en concret
als anys anteriors i posteriors a
la guerra civil. Entre altres, hi
ha les factures que una
cooperativa de paletes de la
UGT i la CNT girava a
l’Ajuntament per treballs

diversos, o l’expedient de
depuració a què va ser sotmés
després de la guerra civil el
secretari de l’Ajuntament, Josep
Marsal Marsé. També l’acta
d’escrutini del referèndum que
va celebrar-se per aprovar
l’Estatut de 1932. I són només
una petita mostra dels tresors
documentals de l’Ajuntament.
“Estem parlant d’autèntiques
joies que expliquen la
història de Calafell”, explica
l’alcalde de Calafell i president
del Consell Comarcal del Baix
Penedès, Jordi Sánchez. L’alcalde
afegeix que “aquest fons
estarà en condicions de
conservació i seguretat
adients fins que a Calafell
disposem d’un espai
apropiat”.

En condicions deplorable

Jordi Sánchez recorda que “vam
trobar la documentació en
condicions deplorables.
Tampoc es complia la llei,
que obliga a tenir un arxiu
municipal a partir dels 10.000
habitants”. Amb les mesures
preses, entre les quals hi ha la
contractació d’un arxiver,
“revertirem aquesta situació,
complirem la llei i
recuperarem uns documents
valuossíssims per Calafell”.

La directora de l’Arxiu Comarcal,
Nati Castejón, subratlla que
existeixen moltes donacions de
documents particulars que es
troben dipositats a la Biblioteca
Municipal Ventura Gassol i que
seria important incloure en el
futur arxiu local. Segons
Castejón, però, “són dipòsits
que no estan degudament
documentants i caldria
signar les cessions
corresponents per
regularitzat la situació
d’aquests fons particulars”.

Els documents cobreixen el període històric que va del 1565 al 1998

Calafell diposita el seu fons
històric local a l’arxiu comarcal
mentre crea un arxiu municipal

ajuntament

La directora de l’Arxiu comarcal mostra el document més antic a l’alcalde i a la regidora de Cultura.

Els paper eren en
estat deplorable
i ara es podran
salvaguardar



ajuntament

Acaben les obres dels cinc projectes finançats pel Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Locals.breus

1. Acta del referèndum per a l’aprovació de
l’Estatut de Catalunya de l’època republicana,
celebrat el 14 d’agost de 1931.

2. Una pàgina del capbreu de 1565. El
document més antic conservat al fons local.

3. El programa de les festes majors de 1961
mostra un agermanament gràfic entre pagesos
i pescadors.

4. L’any 1937, una cooperativa de paletes
d’UGT i la CNT feia feines per l’Ajuntament,
qui també pagava el rebut elèctric de les cases
ocupades per refugiats de guerra.

5. Portada de l’expedient de depuració a què
va ser sotmés el secretari municipal després
de la guerra civil.

6. Padró d’habitants de 1960.

Els tresors
documentals
locals
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Web on trobareu tota la informació sobre aquest jaciment arqueològic.

Ens sumem al Dia Mundial de la Lluita contra la Sida amb una activitat formativa als centres de salut.breus

La Ciutadela Ibèrica de Calafell
podrà convertir-se en un
referent nacional de turisme
cultural, a partir de l’adhesió,
signada per l’Ajuntament, al Pla
de Recursos Turístics Intangibles
de Catalunya. El conseller
d’Innovació, Universitat i
Empresa de la Generalitat en el
moment de signar l’acord (el
26 de novembre passat), Josep
Huguet, va indicar que “és el
jaciment ibèric més ben
interpretat del país i pot
liderar una promoció
conjunta amb altres
jaciments catalans, o fins i

tot amb els jaciments
d’altres països, per fomentar
el coneixement de les
cultures preromanes”.

El conveni preveu també que la
Generalitat inclogui la Ciutadella
Ibèrica de Calafell en totes les
seves promocions, tant pel que
fa a la presència a fires com a
les invitacions a tour-operadors
per conèixer destinacions. Tot i
que el conveni no està dotat
econòmicament, la Ciutadella
tindrà preferència en qualsevol
línia de subvencions que es creï
i podrà fins i tot buscar socis a

Catalunya i a altres països per
tal d’impulsar projectes
subvencionables per la Unió
Europea.

Posar en valor el patrimoni

Amb aquestes accions,
“posarem en valor el
patrimoni tangible i
intangible, de forma que els
fets històrics i els fenòmens
socials, polítics i culturals
puguin aprofitar-se per
generar un corrent turístic”,
va indicar el conseller.

Huguet va afegir que “el
turisme cultural definirà el
turisme del segle XXI. El
turisme de platja és
insuficient per atreure
visitants, perquè de
destinacions de platja n’hi
ha moltes. Per ser
competitius, hem de
complementar aquesta
oferta amb altres coses que
ens diferenciïn. En concret,
amb allò que ens caracteritza
i que forma la nostra
identitat”.

L’alcalde, Jordi Sánchez, afirma
que “hi ha ajuntaments que
tenim clar de fa temps que
amb sol i platja no n’hi ha
prou. Per això a Calafell ens
hem bellugat i la Ciutadella
Ibèrica ja participa en un
projecte europeu de museus
a l’aire lliure”. Afegeix que
“l’acord signat obre moltes
i grans possibilitats per
continuar treballant en la
línia que ja hem encetat”.

I la regidora de Patrimoni
Històric, Teresa Cumplido, ha
subratllat que “una de les
nostres prioritats és fer del
llegat de la nostra història
una actiu turístic que creï
ocupació i riquesa i ajudi a
renovar l’economia local. Va
ser una de les principals
promeses electorals d’aquest
equip de govern i a data
d’avui l’hem complert
sobradament”.

Cumplido ha afegit que
“tenim nous projectes, fins
i tot de nivell europeu, per
continuar avançat en
aquesta línia. Cada visita als
nostres monuments no té
una repercussió únicament
cultural, sinó que és també
un input econòmic que rep
Calafell”.

L’Ajuntament s’afegeix al Pla de Recursos Turístics Intangibles de Catalunya

La Ciutadella Ibèrica de Calafell
serà un referent nacional de
turisme cultural

patrimoni històric

L’alcalde de Calafell (a l’esquerra) i el conseller Huguet (al centre), signant el conveni.

www.ciutadellaiberica.com
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L’Ajuntament de Calafell ha
aprovat en sessió plenària
delegar en el Consell Comarcal
del Baix Penedès la recollida de
la brossa. Aquesta recollida
s’efectuarà en el marc del
projecte comercal de gestió de
residus, que permet els
municipis del Baix Penedès
aconseguir un servei millor a
un cost més baix, gràcies al
volum de la contractació.

Jordi Sánchez, alcalde de
Calafell i a la vegada president
del consell comarcal del Baix
Penedès, ha remarcat que
“aquest projecte comarcal

de cooperació entre els
ajuntaments ens ha de
permetre optimitzar el cost
del servei”. Ha afegit que
“l’economia d’escala permet
un estalvi que podem
repercutir directament en el
rebut o aprofitar per tirar
endavant inversions
mediambientals que hem
d’afrontar per llei”.

Entre les millores que
s’obtindran hi ha la creació de
divuit illes de contenidors
soterrats, la renovació de tots
els contenidors de superfície i
de la flota de vehicles de

recollida i la creació d’una
deixalleria mòbil. Aquestes
millores es finançaran amb el
cànon que Calafell percebrà
per tenir una planta de
transferència de brossa.

Rescat parcial de la
concessió d’Urbaser

L’Ajuntament delega en el
consell comarcal la recollida de
la fracció orgànica i de la
fracció resta. En l’actualitat, el
consell comarcal, mitjançant la
societat mixta Empresa
Comarcal de Serveis
Ambientals SL, ja gestiona la

recollida selectiva de paper i
cartró, plàstics i envasos
lleugers, i vidre.

El tinent d’alcalde de Medi
Ambient, Àngel Verge, ha
indicat que “el servei de
neteja viària continuarà
gestionat directament per
l’Ajuntament, amb les
millores que s’hi han
introduït recentment, per
tal de posar al dia el servei
i incorporar-hi el creixement
del municipi dels darrers
anys”.

Per delegar en el consell
comarcal la gestió de la
recollida de residus, explica
Verge, “es rescatarà
parcialment la concessió a
Urbaser, l’empresa que fins
ara s’ocupava tant de la
neteja com de la recollida”.

La decisió és un exemple,
segons l’alcalde, de com “les
administracions locals
podem cooperar per prestar
serveis a la ciutadania amb
més qualitat i millor cost”.
En la seva condició de president
comarcal, Jordi Sánchez ha fet
una crida “a sumar-se a
aquesta iniciativa als
ajuntaments que encara no
han fet. Hi guanyem tots”.

Lacord va ser pres amb el vot
favorable dels grups municipals
del PSC i de CiU i de cinc dels
regidors no adscrits de la
corporació, i l’abstenció del
grup municipal del PP i del
regidor no adscrit Josep Parera.
Hores després, el plenari del
Consell Comarcal del Baix
Penedès ratificava l’acord, en
una decisió històrica pel grau
de consens assolit.
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Un operador farà totes les recollides. Un benefici afegit serà la renovació del parc de contenidors.

Calafell confia la recollida
de la brossa al projecte
comarcal de residus

La cooperació amb altres municipis del Baix Penedès generarà un estalvi important



L’Ajuntament ha aprovat
definitivament el catàleg
d’arbrat d’interès local. Després
del període d’informació
pública i de presentació
d’al·legacions, són 18 els
exemplars que queden
preservats. Per catalogar-los s’ha
tingut en compte el valor
científic, l’històric o sentimental.
Alguns d’aquests arbres són
referències locals, com el que
il·lustra aquesta notícia,
conegut popularment com
el pi del Marblau.

El catàleg estableix els
procediments de conservació
d’aquest arbrat protegit, tant
pel que fa a actuacions
immediates com al
manteniment anual. I se’n
derivarà un règim sancionador,
però també una línia d’ajut per

als exemplars que són de
propietat privada. Els divuit
arbres catalogats són:

Platanus x hispanica
Plataner d’ombra
Plaça de l’Estació de Calafell

Pinus pinea
Pi pinyoner
Plaça de l’Estació de Calafell

Ceratonia siliqua
Garrofer
Carrer Cunit 18

Ceratonia siliqua
Garrofer
Zona escolar (IES Camí de Mar)

Pittosporum tobira
Pitospor
Jardins de Cal Bolavà
(avinguda Generalitat 1)

Eucalyptus gonphocephala
Arbre tuart
Carrer Garona

Tamarix gallica
Tamariu
Parc de l’Estany
(carrer Manuel Benet Ortiz)

Pinus halepensis
Pi blanc
Carretera de Barcelona
(límit amb el terme municipal
de Cunit)

Cupressus macrocarpa
Xiprer de Califòrnia
Pati Hotel Canadà
(avinguda Mn. Jaume Soler)

Phoenix x canariensis
Palmera canària
Jardí Allotjament Antiga
(Plaça de Catalunya)

Arbutus unedo
Arboç
Avinguda del Mediterrani

Eucalyptus gonphocephala
Arbre tuart
Carrer Garona

Quercus faginea
Roure
Torrent de Montpaó / Camí
del Mas d’en Vives

Quercus faginea
Roure
Torrent de Montpaó / Camí
del Mas d’en Vives

Olea europaea
Olivera
Torrent de Montpaó / Camí
del Mas d’en Vives

Quercus ilex
Alzina
Torrent de Montpaó / Mas
Romeu

Cereus peruvianus
Cactus canelobre
Carrer Torredembarra

Eucalyptus globulus
Eucaliptus blanc
Carrer Miño

El catàleg local aprovat
definitivament per la corporació
municipal sorgeix d’un inventari
actualitzat d’arbrat en l’àmbit
urbà que ha incorporat 629
nous arbres, fins arribar a un
total de 3.564 exemplars.

Els treballs d’inventari i
catalogació de l’arbrat local han
estat realitzats per l’empresa
especialitzada Matèria Verda.
Aquesta empresa és dirigida
per Antoni Falcón, persona
de referència al sector i que
anys enrera va ser responsable
de l’Institut Municipal de Parcs
i Jardins de Barcelona.

Queden protegits divuit exemplars d’interès científic, històric o sentimental
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medi ambient

Calafell acorda amb el sector del lleure nocturn una nova regulació dels establiments musicals.breus

El pi monumental situat a la travessia de Segur, just al límit amb el terme municipal de Cunit.

Aprovat definitivament el
catàleg d’arbrat d’interès local



L´Àrea de Medi Ambient i Serveis de
l’Ajuntament ha posat en marxa una
campanya d’informació sobre la separació
dels residus a cada domicili i la forma

correcta de dipositar-los als corresponents
contenidors de reciclatge. La finalitat
d’aquesta campanya és fer pujar el triatge
de residus, que en xifres de l’any 2008,

no arriba al 10%, quan la mitjana
catalana és del 33%. A continuació,
oferim els consells bàsics de separació
i triatge de residus:

medi ambient

Les xifres de triatge encara estan molt lluny de la mitjana catalana
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Fomentem la separació dels residus

Ajuntament de Calafell
Àrea de Medi Ambient
i Serveis



L’Ajuntament de Calafell reduirà
la seva despesa en consum
elèctric com a mínim en un
10%, gràcies al nou contracte
de subministrament que ha
signat amb Unión Fenosa
Comercializadora SL, del grup
Gas Natural Fenosa. El nou
subministrament es refereix tant
a l’enllumenat públic com a
l’energia elèctrica que
consumeixen les oficines
municipals i tots els
equipaments públics locals.

El nou contracte s’ha signat
en el marc de la licitació de
subministrament per als ens
locals que va convocars

l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, que
estarà vigent fins al 31 de
desembre de 2011.

Preu estable

L’Ajuntament, que pertany a
aquesta entitat municipalista,
s’acull a una mesura que
“representarà un estalvi
important gràcies al fet de
poder-nos beneficiar d’una
tarifa amb molt bones
condicions, entre les quals,
a part del preu inferior, hi
ha que no es modificarà fins
al final del contracte, encara
que el preu del quilovat

pugi”, diu l’alcalde de Calafell,
Jordi Sánchez.

I el tinent d’alcalde de Serveis
Interns, Joan Carles Robert,
destaca que “hem estalviat, a
més, el temps i els recursos
que hauríem d’haver
destinat a fer una licitació
pròpia, com tocaria, atés
l’import del consum, per
complir la llei de contractes
públics”. Robert afegeix que
“alguns municipis que han
vogut fer licitació pròpia
han hagut de deixar el
concurs desert perquè no
s’hi ha presentat cap
operadora”.

El Ayuntamiento de Calafell
reducirá el gasto en consumo
eléctrico como mínimo un 10%,
gracias al nuevo contrato de
subministro firmado con Unión
Fenosa Comercializadora SL,
del grupo Gas Natural Fenosa.
El contrato incluye tanto el
alumbrado público como el
consumo eléctrico de las oficinas
municipales y todos los
equipamientos públicos locales.

El nuevo contrato se ha firmado
en el marco de la licitación de
submnistro para entes locales
que convocó la Associació
Catalana de Municipis i
Comarques, que estará vigente
hasta el 31 de diciembre de
2011.

Precio estable

El Ayuntamiento se acoge a una
medida que “representará
un ahorro importante al
beneficiarnos de una tarifa
con excelentes condiciones,
entre las que, a parte del
precio inferior, está que no
se modificará hasta el fin del
contrato, aunque suba el
precio del kilovatio”, dice el
alcalde, Jordi Sánchez.

Y el teniente de alcalde de
Servicios Internos, Joan Carles
Robert,  destaca que “hemos
ahorrado, además, el
tiempo y los recursos que
deberíamos haber destinado
a convocar una licitación
propia, como nos tocaba,
dado el importe del
consumo, para cumplir la
ley de contratos públicos”.
Robert añade que “algunos
municipios que han querido
hacer licitación propia han
tenido que dejar desierto
el concurso porque no se
ha presentado ninguna
operadora”.

L’Ajuntament s’adhereix a un acord marc de subministrament dels ens locals

medi ambient

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua ha premiat l’Ajuntament per la seva política d’estalvi d’aigua.breus

Calafell estalviarà un mínim
del 10% en l’enllumenat públic

Crear ocupació amb l’enllumenat eficient
L’Ajuntament ha donat feina a nou persones aturades durant sis mesos amb un pla
d’eficiència energètica de l’enllumenat públic i els equipaments municipals. La millora
de l’enllumenat s’ha concentrat al nucli de Segur (a la foto), que concentra la major
part d’insuficències de serveis del municipi.
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L’Ajuntament ha tancat el
procés de creació d’un gran
parc urbà al nucli de Segur.
El consistori ha abonat
els 600.000 euros
corresponents al pagament
acordat en el conveni signat
l’any 2001 amb la família
Orbaneja, propietària
original dels terrenys
salvaguardats de la
construcció.

El Pla General de 1989
preveïa la construcció de
1.649 habitatges en
aquest sector de Segur
de Dalt. L’acord assolit amb
la família Orbaneja reduïa

els habitatges fins a 550 i
preservava com a parc
natural 61 hectàrees.

Conveni amb Gaudir

L’actual propietari dels
terrenys és Grup Gaudir,
amb qui l’Ajuntament ha
signat un altre conveni,
en el marc del nou Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM). El nou
acord ha ampliat la
superfície del parc fins
arribar a 84 hectàrees.
Gaudir ja ha fet efectiva la
cessió d’aquestes hectàrees
i l’Ajuntament ha complert

amb el pagament que
restava pendent.

El parc serà un gran pulmó
verd (el parc urbà més gran
de la comarca del Baix
Penedès) que simbolitza,
segons el tinent d’alcalde
de Terrritori, Ramon Ferré,
“un canvi de model en
l’urbanisme a Calafell”.
Ferré afegeix que “és
l’adéu a l’urbanisme
expansiu dels anys 60
i a l’especulació, i la
benvinguda a la
sostenibilitat i la
preservació del
paisatge”.

Amb 84 hectàrees, serà la zona verda més gran de la comarca
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medi ambient

Les platges de Calafell han ofert novament aquest passat estiu el servei de Club Infantil.breus

L’Ajuntament tanca la creació
del gran parc urbà de Segur

Històric procés engegat l’any 2001

Era el dia de Sant Miquel de 2001. L’alcalde, Jordi Sánchez, signava l’històric
acord amb José Gómez de Orbaneja i amb Carme Desvalls, tots dos ja difunts.
Va ser el primer cop a Calafell que terrenys on es podia construir passaven a
ser zona verda. Nou anys després, aquella operació ha quedat culminada
amb l’abonament de les contrapartides econòmiques acordades.
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Dos centres educatius de
Calafell han obtingut el distintiu
d’escoles verdes, que els ha
estat concedit aquest passat
mes de novembre. Es tracta de
l’institut de Segur de Calafell i
de l’escola Calafell 2. La
concessió reconeix l’adopció
de bones pràctiques ambientals
a les escoles i la implicació de
la comunitat educativa, inclosos
especialment els alumnes, en
la millora del seu entorn.

El lliurament dels respectius
distintius va fer-se en el marc
de la Trobada d’Escoles Verdes
de la demarcació de Tarragona,
que aplega els centres del Camp
de Tarragona i les Terres de
l’Ebre.

La tinent d’alcalde
d’Ensenyament de l’Ajuntament
de Calafell, Teresa Cumplido,
ha destacat que “ens honora
i omple d’orgull no tant el
reconeixement en sí, que
també, com el compromís
que han demostrat els dos
centres amb la societat que
els envolta”.

Quatre centres del
Baix Penedès

La distinció “mereix una
felicitació”, afegeix Teresa
Cumplido, “que cal fer
extensiva als equips
directius, els professors,
els alumnes i els pares i les
mares”.

Aquest 2010, han rebut el
distintiu d’escoles verdes un
total de 156 centres d’arreu de
Catalunya, quatre d’ells a la
comarca del Baix Penedès, entre
els quals hi ha els dos de
Calafell. El programa d’escoles
verdes és una iniciativa conjunta
dels departaments d’Educació
i de Medi Ambient i  Habitatge,
que té com a objectiu ajudar
els centres a ambientalitzar-se,
promoure la participació i la
implicació activa de la comunitat
educativa en la millora del seu
entorn i afavorir l’intercanvi
entre els centres que hi
participen. Desprès d’onze
anys de funcionament, hi
participen 485 centres escolars
catalans.

Dos centros educativos de
Calafell han conseguido el
distintivo de escuelas verdes,
que les fue concedido el pasado
noviembre. Se trata del instituto
de Segur de Calafell y de la
escuela Calafell 2. La concesión
reconoce la adopción de
buenas prácticas ambientales
en ambos centros y la
implicación de la comunidad
educativa en la mejora del
entorno.

La entrega de los distintivos se
efectuó durante el encuentro
de escuelas verdes del Camp de
Tarragona y las Terres de l’Ebre.
La teniente de alcalde de
Educación de Calafell, Teresa
Cumplido, ha destacado que
“nos honra y llena de orgullo
no tanto el reconocimiento,
que también, como el
compromiso que han
demostrado los dos centros
con la sociedad en la que
trabajan”. La distinción
“merece una felicitación”,
añade Cumplido, “que
debemos hacer extensiva a
los equipos directivos, los
profesores, los alumnos y
los padres y madres”.

En 2010, han recibido el
distintivo de escuelas verdes 156
centros de toda Catalunya,
entre llos cuatro de la comarca
del Baix Penedès. El programa
es una iniciativa conjunta de los
departamentos de Educación y
de Medio Ambiente, que tiene
como objetivo ayudar a los
centros a ambientalizarse,
promover la participación y la
implicación activa de la
comunidad educativa en la
mejora del entorno y favorecer
el intercambio entre las escuelas
que partipan. Tras once años
de funcionamiento, participan
en el programa 485 centros
escolares catalanes.

La Generalitat reconeix el compromís mediambiental dels dos centres
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medi ambient

L’Ajuntament té oberts sengles concursos per adjudicar la neteja i el socorrisme a les platges.breus

L’institut de Segur i el col·legi
Calafell 2 aconsegueixen el
distintiu d’escoles verdes

Lliurament del distintiu. Foto: departament de Medi Ambient de la Generalitat
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Per informar-se de l’accès inalàmbric a Internet visiteu www.iberbanda.cat o truqueu al 1632.breus

Se satisfarà la demanda del sector turístic de retolar l’accès als hotels

L’Ajuntament inicia una
segona tanda de treballs
de senyalització
L’Ajuntament de Calafell ha
iniciat una segona tanda de
treballs de senyalització, després
d’unes primeres actuacions
l’estiu passat, que formen part
del pla que s’ha dissenyat per
posar al dia una retolació
obsoleta i del tot insuficient.
Aquest passat desembre es van
començar a retolar les entrades
al terme municipal amb un total
de deu monòlits informatius
de grans dimensions.

Ja hi ha cinc monòlits instal·lats:
als accessos per Valldemar,
Calafell Parc, el coll del Vendrell,
l’antic escorxador i la Carrerada
d’En Ralet. Properament
s’instal·larà la resta.

Després de les festes de Nadal,
s’havia d’adjudicar la instal·lació
de noves plaques de carrer a les
urbanitzacions de Mas Romeu,
Calafell Parc, Valldemar i les
Brises, així com al Parc
Empresarial.

Senyalització turística

També se senyalitzarà l’accès
als hotels del municipi.
“Aquesta és una antiga
reivindicació del sector
turístic de Calafell, que fa
anys que ho reclama i que
ara veura satisfeta la
demanda”, explica el tinent
d’alcalde de Territori, Ramon
Ferré.

A més, també es reforçarà la
senyalització orientativa que
dirigeix als principals
monuments locals i als
equipaments públics creats en
els darrers anys. L’estiu passat,
ja es va instal·lar una
“senyalització molt potent”
per a la Ciutadella Ibèrica, el
monument més visitat de
Calafell.

En aquella primera acció, també
es van retolar les entrades a
les urbanitzacions del municipi
i es van instal·lar més de 500
plaques de carrer al nucli de
Segur, on els rètols ja no es
podien ni llegir, i a la
urbanització Bellamar.

El Ayuntamiento ha iniciado
una segudna tanda de trabajos
de señalización, tras unas
primeras actuaciones el verano
pasado, que forman parte del
plan diseñado para poner al día
una rotulación obsoleta e
insuficiente. Este pasado
diciembre se comenzaron a
rotular las entradas al término
municipal con diez monolitos
de grandes dimensiones.

Son cinco ya los monolitos
instalados, en Valldemar,
Calafell Parc, la entrada desde
el Vendrell, el antiguo matadero
y la Carrerada d’En Ralet.
Próximamente se instalará el
resto. Tras las fiestas navideñas,
debía adjudicarse la instalación
de nuevas placas de calle a las
urbanizaciones de Mas Romeu,
Calafell Parc, Valldemar y Les
Brises, así como en el Parque
Empresarial.

Señalización turística

También se señalizará el acceso
a los hoteles. “Es una vieja
reivindicación del sector
turístico que quedará
satisfecha”, explica el teniente
de alcalde de Territorio, Ramon
Ferré. Además, se reforzará la
señalización orientativa que
dirige a los principales
monumentos locales y a los
equipamientos creados en los
últimos años. El pasado verano
ya se instaló una “potente
señalización” hacia la
Ciudadela Ibérica, el
monumento más visitado de
Calafell.

En aquella primera acción,
también se rotularon las
entradas a las urbanizaciones
y se instalaron más de 500
placas en las calles del núcleo
de Segur, donde los rótulos
no se podían ni leer, y en la
urbanización Bellamar.
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El monòlit instal·lat a l’accès al coll de la carretera que va al Vendrell.

via pública
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Calafell va acollir el 28 de novembre la VIII Jornada Mèdica sobre l’atròfia muscular espinal.breus

L’edifici acollirà la regidoria de Treball i els serveis locals d’ocupació

Les obres de rehabilitació
de la Masia del Vilarenc
encaren la recta final

L’Ajuntament encara la recta
final dels treballs de rehabilitació
de la Masia del Vilarenc, un
casalici de principis del segle XX
que ha estat rescatat de la
destrucció per a convertir-se
en la seu centralitzada de la
regidoria de Treball i dels serveis
locals d’ocupació.

La Masia s’ha rehabilitat fins ara
amb una escola-taller i, a
continuació, amb diferents plans
d’ocupació. S’hi han invertit uns
600.000 euros, en gran part
provinents de subvencions.
Resta pendent una inversió
d’uns 250.000 euros, una
empenta que l’equip de govern
municipal es planteja fer amb
una licitació d’obres ordinària,

de forma que els treballs
puguessin quedar enllestits la
propera primavera.

Masia salvaguardada

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, recorda que tant la
masia com la pineda que
l’envolta havien de desaparèixer
sota un bloc de pisos, segons
el pla parcial que hi havia a la
zona. “Tanmateix, sent jo
mateix alcalde l’any 2001,
vam aconseguir convèncer
els promotors per dibuixar
la zona d’una altra forma i
salvaguardar aquesta masia
per a l’ús públic, a més de
crear un gran parc”, explica
l’alcalde.

De la seva banda, la regidora
de Treball, Yolanda Almagro,
apunta que l’edifici aplegarà els
serveis que actualment el
departament té repartits en
diferents seus. Segons Almagro,
“els tres àmbits en què
treballem, Ocupació,
Formació i Empresa, estarà
a la Masia, però no seran
únicament oficines, ja que
s’habilitaran dos o tres sales
polivalents que permetran
la realització d’activitats de
formació”.

La seu de Treball estarà en un
emplaçament molt cèntric i
fàcilment accessible tant a peu,
com en transport públic o
vehicle privat.

La regidoria de Treball posarà
en marxa aquest 2011 un
programa que formarà un total
de 51 joves en oficis nàutics
relacionats amb la recuperació
i reparació d’embarcacions
(calafat, pintor, mecànic...).
Aquesta acció està adreçada a
joves d’entre 18 i 25 anys, que
estiguin en atur i en situació de
fracàs escolar.

La preinscripció ja és oberta a
les oficines de Treball situades
a la Masia de la Sínia (Rambla
Nova s/n), o través del formulari
en línia a la web de la regidoria
(treball.calafell.cat). Es pot
demanar informació
telefònicament, trucant al
977 69 90 60. La selecció
començarà al gener. Per tirar
endavant aquest projecte,
l’Ajuntament de Calafell ha
rebut una subvenció de
210.000 euros del Servei
d’Ocupació de Catalunya i
del Fons Social Europeu.

Formació i feina

El projecte ofereix 100 hores de
formació en competències clau,
288 hores més de formació
professionalitzadora i
experiència professional en
empreses, amb un contracte
per a la formació amb una
durada de sis mesos. Segons la
regidora de Treball, Yolanda
Almagro, “amb aquesta
mesura donem formació i,
a la vegada, donem feina”.

El programa també ajudarà els
participants a obtenir el graduat
d’ESO i els farà una tutorització
i acompanyament a la inserció
laboral.

treball

Visita a les obres, el passat 22 de novembre.

Joves en atur
aprendran
oficis nàutics



Calafell estableix la zonificació escolar per apropar els serveis educatius a la ciutadania.breus

MCB Cinemes, el complex de
multisales de Calafell, ha
celebrat el desè aniversari, fent
públic que és a punt d’assolir
l’espectador número tres
milions. Però l’empresa també
va anunciar que té projectes de
futur, el més destacat dels quals
és l’ampliació del complex amb
una nova sala amb capacitat
per a 600 espectadors, que
podria acollir altres
esdeveniments a més de
l’exhibició de pel·lícules.

El gerent de l’empresa, Joan
Montserrat, diu que aquesta
sala tindria característiques molt
especials. “Pensem en un
espai amb llotges privades i
personalitzades. També amb
un escenari que permetés

fer-hi tota mena d’actes,
sense descartar la possibilitat
d’acollir congressos i
convencions”, explica.

Referents de l’oci

De la seva banda, l’alcalde de
Calafell, Jordi Sánchez, va voler
agrair que “hi hagi empreses
que continuen apostant per
aquest municipi i fent-hi
inversions”. L’alcalde va afegir
que “Calafell ha estat
històricament un referent
del món de l’oci. Aquests
cinemes, que van ser les
primeres multisales de la
comarca del Baix Penedès,
ens van reforçar en aquest
paper. I l’ampliació que
planteja l’empresa ens faria

tornar a ser referent”.

Les multisales estan ubicades a
la zona comercial de Mas Mel,
en una ubicació molt cèntrica i
accessible al municipi. Van obrir
portes el 12 de novembre de
l’any 2000 amb sis sales
operatives. Van ser les primeres
sales de cinema a la demarcació
de Tarragona que es construïen
amb el sistema de graderies,
que facilita la visibilitat de la
pantalla. Dos anys després,
l’empresa va posar en marxa
dues sales més, fins a completar
les vuit previstes en el projecte.
Ara fa un any, es va reconvertir
una sala per a les projeccions
en 3D digital. I pocs mesos
després, es va reconvertir una
segona sala.

MCB Cinemes, el complejo
de multisalas de Calafell, celebra
su décimo aniversario, a punto
de conseguir el espectador
número 3 millones. Pero la
empresa anuncia también que
tiene proyectos de futuro. El
más destacado: una nueva sala
con capacidad para 600
espectadores, que podría
albergar otros acontecimientos
además de la exhibición de
películas.

El gerente de la empresa, Joan
Montserrat, dice que la nueva
sala tendría características
muy especiales. “Una sala
con palcos privados y
personalizables. También
un escenario para todo tipo
de actos, sin descartar
congresos”, explica.

Referentes del ocio

Por su parte, el alcalde, Jordi
Sánchez, agradece que “las
empresas continuen
apostando por invertir en
nuestro municipio”. Añade
que “Calafell ha sido
históricamente un referente
del mundo del ocio. Estos
cines, que fueron las
primeras multisalas del Baix
Penedès, nos reforzaron en
dicho papel. Y la ampliación
que plantea la empresa nos
volvería a hacer referente”.

Las multisalas están ubicadas
en la zona comercial de Mas
Mel. Abrieron el 12 de
noviembre de 2000 con seis
salas operativas. Fueron las
primeras de la provincia de
Tarragona construidas con
gradas, que facilitan la visión
de la pantalla. Dos años más
tarde, abrieron otras dos. Hace
un año, una sala se reconvirtió
para proyecciones en 3D
Digital, y hace unos meses,
se reconvirtió una segunda.
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oci

L’alcalde (a l’esquerra) i el gerent dels cinemes, Joan Montserrat, el passat 22 de desembre.

Els cinemes sumen 3 milions
d’espectadors en 10 anys

L’empresa planeja una nova sala per a 600 espectadors
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Podeu trobar informació municipal i agenda d’activitats a www.facebook.com/ajuntamentdecalafellsbreus

www.calafellradio.cat
Podeu teclejar aquesta adreça en el navegador al vostre ordinador o al vostre telèfon 3G.

Calafell Ràdio va estrenar, el
passat 16 de novembre, la seva
renovada web a Internet
(www.calafellradio.cat), que
incorpora a partir d’ara nous
serveis digitals. La ràdio a la
carta és el més destacat, però
també la possibilitat que
l’emissió en directe s’escolti tant
per l’ordinador (com fins ara)
com pel telèfon mòbil.

Tothom que tingui un
smartphone (Iphone, Android
o similar) podrà escoltar

l’emissora municipal de Calafell
des del seu terminal i amb la
màxima qualitat.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, destaca que “la
renovació de la web de
Calafell Ràdio era una
qüestió pendent que volíem
que formés part de la
celebració dels 25 anys de
l’emissora”.

Afegeix que “avui un mitjà de
comunicació no fa un servei

públic si no arriba a públics
que s’informen de formes
diferents a les que fins fa
poc eren tradicionals”.

Ràdio a la carta

La web ofereix un servei a la
carta dels principals programes
de l’emissora emesos durant els
trenta dies precedents. Es
podran escoltar des de la web
o descarregar-los en format
mp3 i tenir-los en qualsevol
aparell reproductor. També

s’ofereix una selecció de titulars
informatius, la programació
actualitzada permanentment i
un contacte amb el
departament de publicitat.

El director de Calafell Ràdio, Eloi
Roca, diu que “aquesta era
una assignatura pendent
que ens ha portat molts
mesos de feina”. “En primer
lloc”, afegeix, “perquè per
poder llançar el senyal sonor
de Calafell a la xarxa hem
hagut de renovar tots els
equips tècnics i informàtics
de l’emissora, que havien
quedat obsolets”.

Liderat d’audiència

La cinquena onada d'audiències
recollides en el Baròmetre de la
comunicació i la cultura,
publicada el passat 29 de
novembre, confirma la
consolidació de Calafell Ràdio
com l'emissora de ràdio més
escoltada en la comarca del Baix
Penedès, amb una audiència
acumulada en els darrers 30
dies de 13.000 oients.

La segueix Catalunya Ràdio amb
11.000, Ràdio el Vendrell i la
Cadena Ser amb 10.000,
RAC 1 amb 7.000, Onda Cero
amb 6.000, RNE amb 4.000 i
Ràdio l'Arboç amb 4.000. En
tots els casos, és audiència
acumulada en els 30 dies
anteriors.

Per al director de Calafell
Ràdio, aquests bons resultats
“ens empenyen a continuar
treballant més que mai per
a poder mantenir aquest
nivell de servei públic de
ràdio que ens reclama la
ciutadania”.

L’emissora municipal incorpora a partir d’ara nous serveis digitals

Calafell Ràdio pot escoltar-se
tant des de l’ordinador com
des del telèfon mòbil

comunicació

La web està dissenyada per accedir de forma fàcil i directa als nous serveis digitals oferts.



actualitat

Les activitats que ha
organitzat al llarg
d’aquest 2010 la
regidoria de Joventut han
sumat més de 15.000
usuaris. La pràctica
totalitat de cursos i tallers
han exhaurit les places
disponibles. I també ha
estat notable el balanç
del Casal Jove, que ha
tingut una mitjana diària
de 30 usuaris.

La regidora de Joventut,
Yolanda Almagro,
afegeix que “hi ha
activitats de les quals
és gairebé impossible
calcular usuaris, com
algunes campanyes
informatives. Per això
el balanç és encara
més positiu que el que
reflecteixen les
dades”. Almagro indica
també que “hem tirat

endavant amb un
pressupost que no
arriba als 30.000 euros,
però sense perdre ni
activitats ni qualitat.
Hem aguditzat la
imaginació i hem
buscat suport extern
perquè les accions pel
jovent mantinguessin
la mateixa qualitat”.

Algunes activitats han
tingurt un considerable
impacte i ressó, com la
campanya “Nits amb
cap”, que ha fomentat
el gaudi responsable del
lleure nocturn. Una altra
programació amb força
seguiment han estat els
“Dimarts Joves”, que
han ofert activitats de
tota mena al llarg dels
mesos d’estiu: les més
concorregudes han estat
el cicle de cinema jove

(900 assistents) i sessions
de body balance a la
platja (270 assistents).
Els tallers al Casal Jove
(18 en total) han tingut
1.544 usuaris. I els casals

d’estiu, que també
organitza la regidoria de
Joventut, 350 nens i
nenes, amb una mitjana
de 90 infants per torn.
La regidoria, a més, ha

ofert cursos d’orientació
professional, com els de
monitor de lleure,
monitor de transport
escolar i monitor de
menjador.

Calafell va aconseguir reunir més de 900 euros,
el 19 de desembre, per a la Marató de TV3,  amb
una rotllana sardanista solidària. Les persones
que s’hi van voler sumar, van poder fer un donatiu
i també es van fer diferents sorteigs. La sardana
escollida va ser “Calafell Mil·lenari”, que va
composar el mestre Josep Maria Damunt Ferré,
ara fa deu anys, amb motiu de la celebració del
mil·lenari de la vila. La ballada era organitzada
per l’Associació Sardanista de Calafella, amb el
suport de les regidories de Cultura i de Benestar
Social. L’escenari, la plaça central del Parc de la
Sínia.

La regidora de Benestar Social, Maria Josepa Sans,
agraeix la col·laboració de les persones participants
en la ballada i, a la vegada, “la tasca de les
entitats que es posen al capdavant
d’aquestes iniciatives i que sempre tindran
el ple suport de l’Ajuntament”.

Els cursos i tallers han exhaurit places i les noves programacions han tingut molt bona acollida

Les activitats de la regidoria de
Joventut han tingut 15.000 usuaris

Rotllana sardanista solidària amb la Marató
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Imatge de la rotllana solidària, al Parc de la Sínia.

Foto de grup de les participants en un curs de defensa personal per a noies i dones joves.
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2 diumenge

>Cançons als pessebres
El Cor-Orfeó Calafellenc
canta als domicilis dels
participants en el concurs de
pessebres
Al matí

>Parc Nadalenc
Horari general
d’11 a 14 h
i de 16,30 a 20 h

Espectacles i activitats
Tot el dia
Tallers amb els Vogadors
12 h Contes a la Biblioteca
amb Carles Alcoy
16,45 h Taller de titelles amb
taps, Cia. Angélico Musgo
19,30 h Espectacle Ros de
titelles, Cia. Angélico Musgo

3 dilluns

>Parc Nadalenc
Horari general
d’11 a 14 h
i de 16,30 a 20 h

Espectacles i activitats
Tot el dia
Tallers amb els Vogadors
Tot el dia
Tallers de la Ciutadella Ibèrica

16,30 h Itinerant clown:
Yaya and the moon
18,30 h Show caní de
l’Agustí i la Marina
19.30 h Itinerant clown:
Yaya and the moon

4 dimarts

>Parc Nadalenc
Horari general
d’11 a 14 h
i de 16,30 a 20 h

Espectacles i activitats
11 h  Entrenaments i
classificacions del campionat
d’Scalextric
12 h Contes a la Biblioteca
amb Imma Pujol
16,30 h Visita del patge reial
16,30 h Taller de diables
16,30 h Campionat
d’Escalextric Slot SV3

18,30 h Cloenda. Llançament
de blogus de “l’arbre dels
desitjos”. Batucada i correfoc
amb els Diables “Guaite’ls”

5 dimecres

>Cavalcades de Reis

A Calafell
de 16 a 18 h al Teatre
Recollida de cartes
19 h
Cavalcada pel Poble i la Platja
(en cas de de pluja, al pavelló
Joan Ortoll)
Organitza ARC

A Segur
17 h al Port
Arribada dels Reis
a continuació a l’església
de l’Assumpció
Pessebre vivient i recollida
de cartes
(en cas de pluja, els actes
es concentraran a l’església)
Organitza Associació de
Veïns i Propietaris de Segur

15 dissabte

>Cafè filosòfic Casa Barral
Què és la normalitat
a càrrec de Sandra Pouza
19 h
Museu Casa Barral

21 divendres

>El Calafell més gran
activitats per a la gent gran
Iniciació floral
a càrrec de Mistik Flo,
Marta&Dolors
10 h
Llar de Jubilats Platja
Preu gratuït
Inscripcions 977 699009
(ext 773)

23 diumenge

>Teatre infantil
El ploramiques
a càrrec de l’Estaquirot
18 h
Teatre Auditori Municipal
Organitza La Xarxa

24 dilluns

>Club de lectura Topikz
Anna Karenina de L. Tolstoi.
a càrrec de Carles Alcoy
18.30 h
Biblioteca Ventura Gassol

Calafellactivitats
gener2011

Sala d’estudi a
la biblioteca
Ventura Gassol
Del 10 al 28 de gener, la
biblioteca Ventura Gassol
funcionarà com a sala
d’estudi nocturn.
L’horari serà de dilluns
a divendres de 20 a 23
hores. La connexió wifi
estarà operativa. No hi
haurà servei de préstec
ni de telecentre.
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26 dimecres

>Xerrades per a pares
i mares
Internet segura
Xerrada a càrrec dels
Mossos d’Esquadra
18.30 h
Dependències municipals
de la Platja

29 dissabte

>Club de lectura de
filosofia
L’existencialisme és un
humanisme de J. P. Sarte.
Activitat dirigida per
Sandra Pouza
12 h
Biblioteca Ventura Gassol

30 diumenge

>62a edició dels Tres
Tombs
9 h Concentració de
carruatges a l’esplanada del
Pavelló Joan Ortoll
9,30 hEsmorzar de traginer
Ortoll
Preu tiquet 4 euros
11,30 h Sortida dels Tres
Tombs
11,45 h Benedicció dels
animals a la plaça de
Catalunya
a continuació
recorregut tradicional dels
Tres Tombs

Venda de les coques de
Sant Antoni
Plaça de Catalunya, placeta
de Cal Cubano, plaça de
Mariano Soler

Organitza
Cor-Orfeó Calafellenc

Consulteu
www.calafell.cat i
facebook.com/ajuntame
ntdecalafell per novetats
i possibles canvis
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DILLUNS
00.00 DIUMENGE DE RÀDIO
05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 EL CONTE DEL DIA
21.00 VA D’ESPORTS
22.00 VA DE CASTELLS
23.00 SONA FREAK

DIMARTS
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW
05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
09.00 PORTAVEUS
10.00 L’APARADOR
12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 EL CONTE DEL DIA
21.00 L’HORA DEL JAZZ
22.00 ANEM DE CONCERT
23.00 EL JARDÍ DELS
CLÀSSICS

DIMECRES
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW

05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 EL CONTE DEL DIA
21.00 BOULEVARD CLUB
22.00 RETRO

DIJOUS
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW
05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 EL CONTE DEL DIA
21.00 CALAFELL 100x100
22.00 NOMÉS TU I JO

DIVENDRES
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW
05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
09.00 FIL DIRECTE AMB
L’ALCALDE
10.00 L’APARADOR

12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 VA D’ESPORTS
21.00 L’HORA DEL JAZZ
22.00 ESCUELA DE CALOR

DISSABTE
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW
05.00 ANEM DE CONCERT
06.00 AMUNT I AVALL
08.00 SALTA DEL LLIT
09.00 LA MÀGIA DE LES
SARDANES
10.00 DE CAP DE SETMANA
12.00 VELES I VENTS
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 L’ARCÀDIA
16.00 CANÇONS.CAT
17.00 TARDA DE SATURN
22.00 DANCE REVIVAL

DIUMENGE
00.00 QUEDEM A LA RÀDIO
03.00 L’HORA DEL JAZZ
04.00 RETRO
06.00 AMUNT I AVALL
08.00 SALTA DEL LLIT
09.00 LA MÀGIA DE LES
SARDANES
10.00 RITMES DEL SUD
12.00 VELES I VENTS
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 L’ARCÀDIA
16.00 UN RAYO DE SOL
17.00 TARDA DE RÀDIO
22.00 RETRO

programació tardor 2010
107.9 FM
emissió per internet www.calafellradio.com

Calafell
RadioFM107.9

Ajuntament de Calafell



grups municipals

PSC-PM
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Hem creat feina i riquesa en plena crisi

3174 gràcies!

Carta a los Reyes Magos de Oriente

Qui diu que els ajuntaments no podem lluitar contra la
crisi, o que només proposa gests de cara a la galeria,
com la dreta local, s’equivoca molt. O alguna cosa pitjor.
L’Ajuntament de Calafell és un exemple de com es
podren prendre mesures que creïn feina i riquesa. Fins
i tot, en plena crisi. En tres anys i mig de mandat,
l’Ajuntament, mitjançant l’obra pública realizada, plans
d’ocupació i altres fórmules, ha generat fins a 500  llocs
de treball. Sabem que això no és suficient, perquè els
aturats al municipi són molts més i perquè, bàsicament,
han estat contractacions temporals. Però també convidem
a avaluar la situació sense l’alleujament que aquesta
mesura ha significat: encara hauria estat pitjor. I si hem
pogut fer-ho és perquè hem mobilitzat els recursos de
l’Ajuntament i hem instat altres administracions a

mobilitzar els seus: al final d’aquest mandat hauran
estat més de 80 els milions d’euros que s’hauran invertit
al municipi. De vegades, se’ns ha criticat l’endeutament
que les obres han significat. Però si algun moment calia
que els diners estiguessin al camp i no al banc, era
precisament aquest. I en el nostre cas, estan al camp
(és a dir, al carrer, a la vista de tothom), no perduts no
se sap on. És més, no es tractava tan sols de generar
feina, sinó també de posar al dia un municipi que havia
quedat endarrerit a extrems alarmants. Només es pot
reconvertir l’economia local, per no ser mai més
dependents de la totxana, invertint i posant-nos al dia.
Un altre dia parlarem de la tasca desenvolupada pels
serveis locals d’ocupació, que ha estat modèlica. També
hi ha molt i bo per explicar en aquest terreny.

Poc espai se’ns cedeix a l’oposició per a donar la nostra
opinió com a partit polític amb representació al
consistori, però creiem que aquest butlletí municipal
l’hem de dedicar a donar les gràcies, primer, a tota la
ciutadania per haver exercit el seu dret a vot i haver
contribuït a l’augment de la participació. I en segon
lloc, 3174 gràcies, una per cada una de les persones
que ens han donat la confiança i que han contribuït
a que l’Artur Mas, aquest cop sí, sigui el proper President
de Catalunya.

Els ciutadans i ciutadanes de Calafell ens han donat
suport, de manera clara i contundent, per fer una
Catalunya millor. Aquest és el principi del canvi, també

a Calafell. Un canvi per fer que el nostre municipi torni
a ser l’orgull de tothom. Per fer que l’honestedat, la
proximitat, la coherència, el rigor i el servei públic siguin
els eixos de la política, per sobre de personalismes i
d’interessos.

Que aquestes festes les podem gaudir amb la gent
que estimem més, que recordem aquells que ja no hi
són i que el nou any 2011 comenci el canvi, també a
Calafell.

QUERIDOS REYES MAGOS!!!… Tres palabras mágicas
que te transportan al mundo de la infancia, donde todo
es posible e inocente. Cuando escribes la carta a los
Reyes Magos, una luz llena de vitalidad y alegría se
enciende en nuestro interior, una luz que es avivada por
la ilusión marcada en la sonrisa traviesa de nuestros
propios hijos. Si, es un tiempo de magia y sueños, donde
todo se puede hacer realidad. Y por ello, este año, casi
al final de mi primera legislatura municipal como regidora
del PP, deseo pedirles a los Reyes de Oriente tres regalos
muy especiales. El primero se lo pido a Melchor, como
Regidora del Grupo Municipal del PP en la oposición,
para que nos ayude a encontrar los recursos económicos,
como Ayuntamiento, para poder cubrir los servicios
sociales, culturales y de seguridad ciudadana, entre

otros, necesarios para mantener nuestro estado de
bienestar social. El segundo regalo se lo pido a Gaspar
como mujer que se dedica a la política, para que nos
regale el espíritu de otra manera de hacer política en
Calafell. Porque creo que no todo vale en política, y que
esta necesita regenerarse con un nuevo espíritu que
traiga aire fresco. Y, por ultimo, el tercer regalo se lo
pido a Baltasar como madre de familia, para que nos
regale un próspero y fructífero año nuevo para todas
las familias de buena voluntad del municipio, en tiempos
tan complicados como los actuales. Que así sea... Ahora
solo queda doblar la carta mágica, meterla en un sobre
y entregársela a un paje de Sus Majestades para que
nuestras peticiones se hagan realidad. Desde el Grupo
Municipal del PP, nuestros mejores deseos para el 2011.
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a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10.30 h

Fil directe amb l’alcalde
contestador 24 h 977 699 003
trucar en directe 977 699 100
per correu electrònic fildirecte@calafell.org

Nou servei de mediació

EMERGÈNCIES PER A
PERSONES SORDES
Fax 900 500 112
SMS 679 436 200

L’Ajuntament i la Generalitat posen en marxa al municipi un nou servei de mediació, segons
la Llei de Mediació de juliol de 2009. El servei permetrà abordar conflictes privats, com ara els
sorgits entre veïns d’una comunitat o les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana
o social. També inclou la mediació familiar.

atenció directa a la ciutadania

Jordi Sánchez
l’Alcalde

tots els divendres
d’11 a 13 h

dep. de Segur
(Joan Maragall 30-32)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

Teresa Cumplido

tots els dimarts
de 10 a 12 h

Cal Bolavà
(av. Generalitat 1)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

M. Josepa Sans

tots els dijous
de 10 a 12 h

dep. Comerç
(Jaume Jané 2)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

José Bonilla

tots els dilluns
de 12 a 14 h

dep. Obres
(pl. Constitució 5)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

altres serveis

El DNI electrònic ja pot obtenir-
se a Calafell. Un equip de la
Policia Nacional es desplaça
periòdicament al municipi per
facilitar el tràmit de renovació.
Per demanar dia i hora cal trucar
al Servei d’Atenció al Ciutadà.
977 699 009 (ext 370)

Informació general
www.dnielectronico.es

expedició del

dni electrònic
a Calafell

ALCALDIA 371
BENESTAR 773
CADASTRE 380
CALAFELL RÀDIO 379
COMERÇ 674
CONTRACTACIÓ 372
COMPRES 372
CULTURA 470
EMPRESA 679
ENSENYAMENT 472
ESPORTS 473
ESTADÍSTICA 383
INTERVENCIÓ 381
INFORMÀTICA 378
JOVENTUT 678
MEDI AMBIENT 376
MERCATS 675
TERRITORI 375
POLICIA LOCAL 673
RENDES 377
RECURSOS HUMANS 374
SAC 370
SANCIONS VIA PÚBLICA 672
SANITAT 676
SECRETARIA 373
SERVEIS ECONÒMICS 384
TREBALL 471
TRESORERIA 382
TURISME 670
VIA PÚBLICA 671

Segur el Poble la Platja Urbanitzacions

Horari del servei
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns, dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h.
Com contactar amb el servei
Presencialment Carrer Lluís Companys 57, baixos.
Telèfon 977 69 90 09 (ext. 773) Correu electrònic randreu@calafell.org
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Nou servei telefònic

977 699 009
les extensions directes




