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Les excavacions arqueològiques al Castell.

Obres al carrer Rodríguez Pita, a Segur.
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La crisi econòmica ha estat especialment dura a Calafell,
com, de fet, a tots els pobles i ciutats que havien basat la
prosperitat i l’ocupació en un monoconreu de la construcció.
Per això és tan important diversificar l’economia local, per
generar noves oportunitats i llocs de treball i, sobretot,
perquè quan arribi la recuperació ens trobi amb els deures
fets.

I en aquest camí estem avançant. La inversió pública ha estat
el motor que ha permés alleujar la situació. Però avui podem
explicar que la inversió privada aposta pel nostre municipi.
Que confia en Calafell. I que, en definitiva, impulsa aquí
projectes que creen riquesa i llocs de treball. Un motiu afegit
de satisfacció és que les inversions privades que estan arribant
a Calafell ho són del sector serveis. En particular, del sector
comercial i del sector del lleure de qualitat. En aquest mateix
butlletí, a les pàgines centrals, en trobareu més informació.

És evident que Calafell conserva, malgrat la crisi, el seu
atractiu per als negocis. Hi ha raons geogràfiques, de bones
comunicacions i fins i tot de clima excel·lent. Però no és menys
cert que el gir que li estem començant a donar al municipi
dóna ja fruits. Qualitat crida a qualitat, com han pogut
experimentar molts municipis que no són gens diferents al
nostre.

Una bona notícia afegida és comprovar que l’ocupació
experimenta una certa recuperació a Calafell. Encara que som
lluny del que tots desitgem, 210 contractes de treball durant
el mes de desembre són una notícia positiva. I vull mostrar
el meu agraïment a tots els empresaris que ho estan fent
possible. L’Ajuntament és i serà al seu costat, perquè és entre
tots i totes que aconseguirem véncer les dificultats presents
i encarar el futur amb confiança.

La crisis económica ha sido especialmente dura en Calafell,
como, de hecho, en todos los pueblos y ciudades que habían
basado su prosperidad y el empleo en un monocultivo de la
construcción. Por ello es tan importante diversificar la economía
local, para generar nuevas oportunidades y puestos de trabajo
y, sobre todo, para que cuando llegue la recuperación nos
encuentre con los deberes hechos.

Y en este camino estamos avanzando. La inversión pública
ha sido el motor que ha permitido aliviar la situación. Pero
hoy podemos explicar que la inversión privada apuesta por
nuestro municipio. Que confía en Calafell. Que, en definitiva,
impulsa aquí proyectos que crean riqueza y empleo. Un motivo
añadido de satisfacción es que las inversiones privadas que
están llegando a Calafell son del sector servicios. En particular,
del sector comercial y del sector del ocio de calidad. En las
páginas centrales se publica más información.

Es evidente que Calafell conserva, pese a la crisis, su atractivo
para los negocios. Hay razones geográficas, de buenas
comunicaciones y hasta de clima excelente. Pero no es
menos cierto que el giro que estamos comenzado a darle al
municipio ya da sus frutos. Calidad llama a calidad, como han
podido experimentar muchos municipios que no son nada
diferentes al nuestro.

Una buena noticia añadida es comprobar que la ocupación
experimenta una cierta recuperación en Calafell. Aunque
estamos lejos de lo que todos deseamos, 210 contratos de
trabajo durante el mes de diciembre son una noticia positiva.
Y quiero mostrar mi agradecimiento a todos los empresarios
que lo están haciendo posible. El Ayuntamiento está y estará
a su lado, porque entre todos y todas conseguiremos vencer
las dificultades presentes y encarar el futuro con confianza.

La situació comença a fer el tomb
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde, a l’esquerra, durant l’arribada dels Reis Mags, el passat 5 de gener, al Port de Segur de Calafell.



Un incendi afecta la planta baixa de Cal Bolavà. Els serveis han estat traslladats provisionalment.breus

L’Ajuntament ha posat en marxa
un ampli procediment per retirar
les grues que han quedat
abandonades a causa de
l’aturada del sector de la
construcció. A data d’avui,
s’han tramitat onze expedients
d’abandonament i ja s’han
retirat tres grues i una més està
a punt de ser-ho.

El gruix de grues abandonades
per la crisi de la construcció es
concentra al nucli de Segur de
Calafell, però també s’han obert
expedients al nucli del Poble.
De fet, les grues ja retirades
estaven dues al Poble i la tercera,
a Segur. La que es desmuntarà
properament també està a
Segur i la retirada serà
executada de forma subsidiària

per l’Ajuntament. És la fórmula
quan el responsable de la grua
no respon als requeriments.

“Es tracta d’un procés lent,
ja que, en la major part de
casos, no aconseguim
localitzar el propietari del
terreny o el promotor, ja que
es troben desapareguts o
són una empresa que ha
fet fallida”, explica el tinent
d’alcalde de Territori, Ramon
Ferré. El regidor, no obstant,
afegeix que “estem seguint
els passos que marca la llei
per poder retirar les grues
que comportin algun tipus
de perill i que es troben es
estat d’abandonament”.

Ferré adverteix que “alguns

expedients portaran mesos,
però arribarem fins a les
últimes conseqüències per
poder garantir la seguretat
dels veïns”. La inquietud per
les grues abandonades ha
arribat fins i tot al programa “Fil
directe amb l’alcalde”, de
Calafell Ràdio, on l’alcalde, Jordi
Sánchez, atén cada divendres
al matí les trucades de la
ciutadania.

A més dels quatre expedients
ja tancats n’hi ha un amb
mesures notificades i sis més,
incoats i tramitant-se. En la
majoria de casos, l’Ajuntament
ordena mesures afegides, com
la retirada del material de
l’encofrat i el tancament del
perímetre de l’obra.

S’arribarà a les últimes conseqüències per garantir la seguretat dels veïns

L’Ajuntament retira les grues
abandonades per l’aturada
del sector de la construcció

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un procedimiento para
retirar las grúas abandonadas
a causa del parón del sector
de la construcción. A fecha de
hoy, se han tramitado once
expedientes y ya se han retirado
tres grúas y otra está a punto.

La mayoría de grúas afectadas
por la crisis de la construcción
se concentra en Segur, pero
también se han abierto
expedientes en el Poble: las
grúas ya retiradas estaban dos
en el Poble y una, en Segur.
La que se retirará pronto está
en Segur y el desmontaje será
ejecutado por el Ayuntamiento
de forma subsidiaria. Es la
fórmula cuando el responsable
de la grúa no responde a los
requerimientos.

“Se trata de un proceso
lento, ya que, a veces, no
localizamos al propietario
del terreno o al promotor,
ya que están desaparecidos
o son una empresa que ha
quebrado”, explica el teniente
de alcalde de Territorio, Ramon
Ferré. El concejal, no obstante,
añade que “seguimos los
pasos que marca la ley para
retirar las grúas que
comportan algún tipo de
peligro”. Ferré advierte que
“algunos expedientes
llevarán meses, pero
llegaremos hasta las últimas
consecuencias para
garantizar la seguridad de
los vecinos”.

Además de los cuatro
expedientes ya cerrados, otro
está con medidas notificadas y
seis más, tramitándose. En la
mayor parte de casos, el
Ayuntamiento ordena medidas
complementarias, como la
retirada del material del
encofrado y el vallado del
perímetro de la obra.
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territori

El desmuntatge de la grua del carrer del Pou, el passat 11 de gener.
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Benestar Social posa en marxa un projecte per donar suport a les famílies monoparentals.breus

La urbanització Calafell Parc ja
gaudeix del nou enllumenat
públic. Després de quatre mesos
d’obres i una inversió de
656.550,99 euros, s’ha fet
realitat una de les promeses
electorals de l’actual equip de
govern per a aquest barri.
També s’ha fet realitat l’altra: la
construcció d’una escola bressol
municipal (vegeu la pàgina 7).

La renovació de la il·luminació
era una antiga reivindicació dels
veïns de la urbanització.
L’anterior enllumenat datava de
1979 i presentava nombroses
deficiències i un greu problema
de manteniment. Fa dotze anys
que Calafell Parc va revertir a
l’Ajuntament i “llavors es va

adquirir el compromís
d’arranjar el problema, però
els anteriors consistoris
només van posar pedaços”,
diu el regidor d’Urbanitzacions,
José Bonilla.

El projecte, que ha executat la
constructora Rubatec, ha inclòs
la construcció d’una vorera
il·luminada entre Calafell Parc
i la veïna urbanització de Mas

Romeu. “Aquesta connexió
fa més segura la circulació
a peu entre els dos barris”,
indica Bonilla.

Les obres van iniciar-se després
de l’estiu passat, a petició de
l’Associació de Veïns de Calafell
Parc, per evitar les molèsties en
l’època en què la urbanització
incrementa notablement la seva
població.

El projecte s’ha finançat amb
una aportació de la Diputació
de Tarragona. El regidor José
Bonilla subratlla que “és un
dels projectes més
importants que en aquest
mandat s’hauran fet a les
urbanitzacions”.

L’obra inclou una vorera il·luminada que connecta amb Mas Romeu

Calafell Parc ja gaudeix del
nou enllumenat públic
després de 12 anys d’espera

La urbanización Calafell Parc ha
estrenado el nuevo alumbrado
público. Tras cuatro meses de
obras y una inversión de
656.550,99 euros, se ha hecho
realidad una de las promesas
electorales del equipo de
gobierno para este barrio.
También se ha hecho realidad
la otra: la construcció de una
guardería municipal (ver la
página 7).

La renovación de la iluminación
era una vieja reivindicación de
los vecinos. El anterior
alumbrado databa de 1979 y
presentaba numerosas
deficiencias y un grave
problema de mantenimiento.
Doce años atrás, Calafell Parc
revirtió al Ayuntamiento y
“entonces se adquirió el
compromiso de solucionar
el problema, pero los
anteriores consistorios
únicamente pusieron
parches”, dice el concejal de
Urbanizaciones, José Bonilla.

El proyecto, ejecutado por la
constructora Rubatec, incluye
una acera iluminada entre
Calafell Parc y la vecina
urbanización de Mas Romeu.
“Esta conexión hace más
segura la circulación
peatonal entre ambos
barrios”, indica Bonilla.

Las obras se iniciaron tras el
verano, a petición de la
Asociación de Vecinos, para
evitar las molestias en la época
en que la urbanización
incrementa notablemente su
población. El proyecto se ha
financiado con una aportación
de la Diputación de Tarragona.
José Bonilla subraya que “es
uno de los proyectos más
importantes que en este
mandato se habrán realizado
en las urbanizaciones”.

obres

Imatge de l’avinguda Central de Calafell Parc, amb la nova il·luminació.

José Bonilla, regidor
d’Urbanitzacions
És una les obres més
importants d’aquest
mandat a les
urbanitzacions



Calafell ha assolit un total de
283 places públiques d’escola
bressol amb l’obertura de la llar
municipal d’infants que s’ha
construït a la urbanització
Calafell Parc. És la quarta escola
bressol que funciona al
municipi, la segona que obre
portes en aquest mandat, amb
una inversió de 900.000 euros
i una oferta de 61 places.

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, un entorn
tranquil i privilegiat que és un

dels seus principals atractius.
L’edifici s’ha construït amb
criteris climàtics i aprofita el sol
per escalfar-se i els corrents
d’aire per refrigerar-se. Això
simplifica la climatització
artificial i fa que el manteniment
de l’escola bressol sigui més
reduït.

Però per damunt de tot, com
va recordar l’alcalde, Jordi
Sánchez, en una jornada de
portes obertes de l’escola
bressol, “amb aquest
equipament complim la
promesa electoral d’acostar
els serveis a les persones”.
La decisió d’ubicar un centre
educatiu a una urbanització és,
en aquest sentit, “una decisió
històrica i estratègica”.

De la seva banda, la tinent
d’alcalde d’Ensenyament de
l’Ajuntamentt, Teresa Cumplido,
destaca que “l’escola bressol
de Calafell Parc està ubicada
en un punt que donarà

servei al propi barri i a les
urbanitzacions de Mas
Romeu, Montmar i
Valldemar, així com als barris
de Segur de Dalt”. I subratlla
que es tracta d’un “edifici
pensat per als infants de
principi a fi”.

I el regidor d’Urbanitzacions,
José Bonilla, vol 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”.

La segona d’aquest mandat

“El Petit Príncep” és la segona
escola bressol municipal que
obre aquest mandat a Calafell.
L’altra va ser “El Rasclet”,
situada al nucli de Segur de
Calafell. “El Petit Príncep”
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.

A data d’avui encara hi ha
places disponibles al centre. Les
famílies interessades a portar-
hi els fills poden adreçar-se a la
Casa de Cultura de Cal Bolavà
(avinguda de la Generalitat 1)
o trucar al telèfon 977 69 90
09 (extensió 472).

La tinent d’alcalde
d’Ensenyament aprofita per
recordar que l’Ajuntament ja
disposa dels terrenys per aixecar
una altra escola bressol
municipal, que serà la cinquena.
El centre s’ubicarà al nucli de la
Platja de Calafell, en una nova
zona d’equipaments culturals i
educatius que envoltaran el nou
mercat municipal, que es
començarà a construir
properament.

El Parc Nadalenc, organitzat per la regidoria de Joventut, ha tingut una mitjana de mil visitants diaris.breus

Al municipi ja funcionen quatre centres per a infants de 0 a 3 anys

5

educació

Calafell assoleix 283 places
d’escola bressol municipal

Obre la llar d’infants de Calafell Parc
L’escola bressol de Calafell Parc ja està operativa des del passat 17 de gener. Aquest dia,
els alumnes van fer una primera jornada d’adaptació. Prèviament, l’Ajuntament va
organitzar una visita a les instal·lacions per a les famílies que s’havien inscrit i una jornada
de portes obertes per a tothom, el passat 8 de gener (a la foto).

Teresa Cumplido,
regidora d’Educació
Complim la promesa
electoral d’acostar els
serveis a la ciutadania
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Unes 200 persones mantenen la tradició de celebrar el traspàs d’any a la plaça de Catalunya.breus

L’Ajuntament de Calafell i la
Xarxa Santa Tecla negocien un
acord per tal que aquest
operador sanitari es faci càrrec
de la construcció del nou Centre
d’Atenció Primària (CAP) del
nucli de Segur. Les converses
es van donar a conèixer durant
la sessió plenària del passat 29
de desembre, en la qual va
aprovar-se un acord destinat
a aplanar el camí a aquesta
opció.

La regidora de Salut, Victoria
Ortigosa, va explicar que “el
departament de Salut no
disposa de pressupost a
curt termini per adjudicar
les obres, tot i considerar
que és un equipament
prioritari”. La regidora afegeix
que “el creixement
demogràfic de Segur ha

disparat la demanda
sanitària i ha deixat del tot
obsolet, pel que fa a
capacitat, el consultori
mèdic actual. La pròpia
Fundació Santa Tecla, que
gestiona el consultori per
compte del Servei Català de
la Salut, ha informat la
Generalitat de la urgència
del nou CAP”.

Mantenir els terminis

L’entesa entre l’Ajuntament i la
Xarxa Santa Tecla permetrà
avançar la construcció, de forma
que en els propers mesos
s’iniciïn les obres. La fórmula
més probable serà un dret de
superfície en favor de l’operador
sanitari.

A la sessió plenària, va acordar-

se per unanimitat iniciar un
expedient per recuperar el
terreny,  situat a l’avinguda
d’Espanya 314, que, mesos
enrera, va cedir-se al
departament de Salut per a la
construcció del CAP. El tràmit
es veurà probablement afavorit
pel fet que la Generalitat encara
no havia formalitzat l’acceptació
del solar i, per tant, no l’havia
inscrit a nom seu en el Registre
de la Propietat.

El nou CAP de Segur és una
prioritat absoluta de
l’Ajuntament, ja que es tracta
d’una inversió imprescindible
per posar al dia els equipaments
i els serveis del municipi.
Recuperar l’endarreriment
històric en aquest sentit és un
compromís de l’actual equip de
govern municipal.

Iniciats els tràmits per recuperar el terreny cedit al departament de Salut

Negociem amb Santa Tecla la
construcció del CAP de Segur

El Ayuntamiento y la Xarxa
Santa Tecla negocian un
acuerdo para que este operador
sanitario se haga cargo de la
construcción del nuevo Centro
de Atención Primaria (CAP) de
Segur. Las negociaciones se
dieron a conocer en el pleno
del pasado 29 de diciembre,
en el que se tomó un acuerdo
destinado a allanar el camino
a esta opción.

La concejal de Salud, Victoria
Ortigosa, explicó que “el
departamento de Salud no
dispone de presupuesto a
corto plazo para adjudicar
las obras, pese a considerar
que se trata de un centro
prioritario”. La concejal añade
que “el crecimiento
demográfico de Segur ha
disparado la demanda
sanitaria y ha dejado
obsoleta la capacidad del
actual consultorio médico.
La misma Fundació Santa
Tecla, que gestiona el
consultorio para el Servei
Català de la Salut, ha
informado a la Generalitat
de la urgencia del nuevo
CAP”.

El acuerdo con la Xarxa Santa
Tecla permitirá avanzar la
construcción, de forma que en
los próximos meses comiencen
las obras. La fórmula más
probable será un derecho de
superfície en favor del operador
sanitario. En el pleno se acordó
por unanimidad iniciar un
expediente para recuperar el
terreno, situado en la avenida
de España 314, que, meses
atrás, se cedió a Salud. El trámite
se verá tal vez facilitado
porque la Generalitat no había
formalizado la aceptación del
solar y, por tanto, no la había
inscrito en el Registro de la
Propiedad.

salut

La imatge mostra els treballs de neteja del solar, situat a l’avinguda d’Espanya 314



Paquita Sánchez guanya un altre cop el concurs de pessebres organitzat per la regidoria de Cultura.breus

educació

El ple de l’Ajuntament ha
aprovat per unanimitat de totes
les forces polítiques una
proposta de planificació
educativa que inclou una
zonificació escolar del terme
municipal. L’objectiu de la
zonificació és apropar els centres
al domicili familiar dels alumnes
i, a la vegada, procurar una
distribució equilibrada de
l’alumnat amb necessitats
educatives especials. La
proposta havia estat aprovada
anteriorment per la comunitat
educativa local en sessió del
consell escolar municipal.

La tinent d’alcalde d’Educació,
Teresa Cumplido, destaca que
“tota la nostra actuació en
equipaments es basa en la
proximitat a la ciutadania”.
En el terreny educatiu, això vol
dir “garantir una plaça en
l’escola més proper al
domicili i, en segona opció,
una plaça en un  centre de
la mateixa zona”.

La tinent d’alcalde afegeix que
“hem d’assegurar l’equilibri
i l’equitat en la distribució
de l’alumnat amb necessitats
especials, que permeti la
seva integració, faciliti la
cohesió social i afavoreixi
una qualitat educativa
adequada per a tota la
població escolar”.

Es preserva el dret a matricular-
se en una zona aliena, però en
aquest cas no podran computar-
se, en la preinscripció, els 30
punts que s’atorguen per
proximitat al domicili.
“Qualsevol família  pot

demanar plaça a qualsevol
centre. Només en els casos
dels centres que tenen més
demanda que oferta de
places es fa necessari establir
uns criteris de prioritat
d’admissió, criteris que
venen regulats per llei, entre
ells el de la proximitat”, diu
Cumplido.

Dues zones d’influència

S’establiran dues zones
d’influència. Una zona que
inclou els dos nuclis que formen
el Calafell històric (el Poble i la
Platja) i les urbanitzacions més
properes a ells. L’altra zona, el
nucli de Segur de Calafell i les
urbanitzacions que hi tenen

continuïtat urbana. El “tall”
entre zona i zona queda
establert als carrers Salvador
Espriu i Llevant.

La zonificació tindrà ocasió de
posar-se a prova el proper curs
escolar, quan els centres del
nucli de Segur tindran una
demanda de matrícules a P-3
que tindran dificultats per
absorbir i potser es posarà en
marxa un nou centre, amb
caràcter provisional. “Hem
d’organitzar bé la forma en
què escolaritzem els nostres
infants, davant d’aquestes
puntes de demanda que
provoca el creixement
demogràfic de Calafell ”,
conclou Cumplido.

Aprovada per unanimitat
la zonificació escolar

La planificació assegurarà l’equitat en la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials

El pleno municipal ha aprobado
por unanimidad de todos los
partidos una propuesta de
planificación educativa que
incluye una zonificación escolar
del término municipal. El
objetivo es acercar los centros
al domicilio familiar de los
alumnos y, a la vez, procurar
una distribución equilibrada del
alumnado con necesidades
educativas especiales. La
propuesta había sido aprobada
anteriormente por la comunidad
educativa local en el consejo
escolar municipal.

La concejal de Educación, Teresa
Cumplido, destaca que
“nuestra política se basa   en
la proximidad de los servicios
a la ciudadanía”.  En el terreno
educativo, ello significa
“asegurar una plaza en el
centro escolar más próximo
al domicilio y, en segunda
opción, una plaza en un
centro de la misma zona”.
La concejal añade que
“debemos asegurar el
equilibrio y la equidad en la
distribución del alumnado
con necesidades especiales,
que permita su integración,
facilite la cohesión social y
favorezca una calidad
educativa adecuada para
toda la comunidad escolar”.

Se preserva el derecho a
matricularse en otra zona, pero
en ese caso no se computarán
los 30 puntos que se otorgan
por proximidad al domicilio.
“Cualquier familia puede
pedir plaza en cualquier
centro. Sólo en los casos de
las escuelas con más
demanda que oferta es
necesario fijar criterios de
prioridad de admisión, que
vienen regulados por ley,
entre ellos el de la
proximidad”, dice Cumplido.
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El grup local d’havaneres ‘Veles i Vents’ estrena un nou format d’actuació: sopar i cant de taverna.breus

Els primers treballs del projecte
de la Llei de Barris per al nucli
antic de Calafell s’han saldat
amb una troballa arqueològica
al Castell de la Santa Creu. Un
equip d’arqueòlegs dirigit per
Jordi Morer va localitzar, durant
les festes de Nadal, una
necròpoli de principis del segle
XIX. Entre els descobriments, hi
ha les restes de fins a cinc
persones enterrades en aquest
sector de la fortalesa.

Aquestes excavacions són el
prolegomen de la construcció
d’un ascensor que millorarà
l’accessibilitat al Castell.
L’elevador anirà per la part
exterior de la muralla, però

aquests treballs ajudaran a
determinar-ne la millor ubicació,
així com a decidir si s’obre un
nou accès o es conserva l’actual.

A més, aquesta excavació afecta
l’únic sector del perímetre de la
fortalesa que quedava per
investigar. Completar la recerca
permetrà, dins de la Llei de
Barris, tirar endavant una nova
museïtzació, tant del Castell
com del seu entorn.

El director de l’excavació apunta
que s’ha localitzat també una
bona part de la muralla del segle
XIV. I pel que fa a les restes
humanes, Jordi Morer, apunta
que “el Castell s’ha usat com
a cementiri fins a la Guerra
Civil i el sector excavat va
ser probablement una fossa
comuna on s’enterrava gent
pobra”.

Una actuació més afinada

De la seva banda, Joan
Santacana, professor de la
Universitat de Barcelona,
destaca que “l’ocasió de la Llei
de Barris s’havia d’aprofitar
per acabar el que no va
poder fer-se als anys 80. I de
moment les troballes són
semblants a les que vam fer,
tot i que també estem
documentant elements
històrics, com l’enderroc del
Castell durant la Guerra dels
Segadors”. Santacana afegeix
que “el que descobrim ens
ajudarà a procedir en les
fases posteriors
d’arranjament   del Castell i
el seu entorn”.

El tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré, ha explicat,
finalment, que “el Castell està
sent una font de sorpreses.
Però no serà únicament
coneixement  històric el que
aconseguirem, sinó una
actuació molt més afinada i
respectuosa amb el valuós
patrimoni històric de la
fortalesa”. Al Castell es preveu
museitzar l’interior de l’església
i la cisterna. La museïtzació
s’ampliarà a l’exterior de la
fortalesa.

La fortalesa tindrà una nova museïtzació, que incorporarà els descobriments

Els primers treballs de la Llei
de Barris fan una troballa
arqueològica al Castell

la dada
Les restes mortuòries
localitzades daten de
principis del segle XIX



Podeu trobar informació municipal i agenda d’activitats a www.facebook.com/ajuntamentdecalafellbreus

La junta de govern local de
’Ajuntament ha adjudicat les
dues primeres obres del projecte
de la Llei de Barris al nucli antic
de Calafell. La inversió serà de
799.550,21 euros i el termini
d’execució, a càrrec de
l’empresa comarcal AMC5, és
de quatre mesos.

Les obres començaran aquest
mes de febrer, per la qual cosa
estaran enllestides abans de
l’estiu. Els veïns seran convocats
per explicar-los la intervenció,
el calendari i la manera en què
s’executaran els treballs.

Les obres adjudicades
comprenen la remodelació dels
carrers de l’Aire, de les Penyes
i Major, i de la plaça del Trinquet.
El projecte inclou l’adequació
de la zona arqueològica situada
al nord del Castell de la Santa
Creu, que relaciona Calafell amb

les incursions del cabdill
cordovès Al-Mansur contra la
Catalunya cristiana.

Aquestes obres corresponen a
les fases 1 i 2 del projecte de
remodelacio del nucli històric
de Calafell, als peus del Castell.
Ambdues fases es financen
mitjançant la Llei de Barris. Entre
2009 i 2010 ja va executar-se
la fase 3, que va renovar les
places de Catalunya i de la
Constitució, el carrer de
l’Església i part del carrer
Principal. Aquesta fase no
formava part del projecte de la

Llei de Barris, tot i que també
va rebre una subvenció de la
Generalitat, via el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya.

“Som pocs els ajuntaments
que farem obres aquest
2011, degut a la manca de
finançament i a la crisi, però
encara som menys els que
invertirem en cultura i
patrimoni per crear noves
inèrcies econòmiques que
crein ocupació en serveis,
turisme i qualitat”, ha
manifestat el tinent d’alcalde
de Territori, Ramon Ferré.

El regidor afegeix que “la
culminació del projecte
dels entorns del Castell
suposarà un impuls per al
nucli antic, que durant molts
anys ha viscut en decadència
esperant una oportunitat
com aquesta”.

El Parc de la Bòvila

Un cop acabades aquestes
obres, restarà pendent la fase
4, que es finançarà també amb
la Llei de Barris. Consistirà en la
creació d’un parc i d’un
aparcament al nord del Castell.
L’Ajuntament ha adquirit
recentment 5.000 metres
quadrats de terreny per tal de
completar les dues hectàrees
que tindrà la nova zona verda,
que portarà el nom de Parc de
la Bòvila. Aquest espai verd, a
més, preservarà les visuals sobre
el Castell de la Santa Creu i el
nucli històric des de les
carreteres C-31 i TV-2126 i
l’accés a l’autopista C-32.
També està preparant-se una
exposició sobre les actuacions
de la Llei de Barris, que
s’exhibirà al nou espai cultural
del celler de la masia de Cal
Bolavà, que ha estat remodelat
dins del segon Pla Zapatero.

La inversió és de 800.000 euros i s’executarà durant quatre mesos a partit d’aquest febrer

Adjudicades les fases 1 i 2
de les obres de remodelació
dels entorns del Castell
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llei de barris

El projecte inclou l’adequació de la zona arqueològica situada als peus de l’absis del Castell.

Ramon Ferré,
regidor de Territori
El nucli antic fa anys
que espera una
oportunitat com aquesta



L’Ajuntament i la Fundació
Privada Santa Teresa han arribat
a un acord per crear un centre
ocupacional per a persones amb
especials dificultats d’inserció
laboral. La Fundació, amb seu
al Vendrell, treballa per fomentar
l’ocupació de persones amb
disminucions i, amb aquest
acord, descentralitzarà les seves
instal·lacions, de forma que
molts usuaris calafellencs
d’aquest servei ja no s’hauran
de desplaçar a diari.

L’acord preveu que l’Ajuntament

cedirà un terreny a la Fundació,
ubicat al carrer Jesús, al nucli
del Poble de Calafell. La cessió
serà a títol gratuït. A més,
l’Ajuntament subvencionarà
amb 150.000 euros, a pagar en
tres anualitats, la creació del
centre ocupacional.

El servei que s’hi prestarà estarà
adreçat a persones amb
dificultats derivades de l’edat,
la malaltia o la discapacitat física,
sensorial o intel·lectual. La
finalitat social de la Fundació
Santa Teresa inclou també el

suport a dones i aturats de llarga
duració.

La regidora de Benestar Social,
Maria Josepa Sans, diu que el
centre donarà servei “a un
col·lectiu de persones que
necessiten una atenció
rehabilitadora i que no
poden integrar-se en un lloc
de treball ordinari”. Sans
afegeix que “a partir d’ara
gaudiran d’un servei adaptat
a les seves condicions, en un
indret cèntric i sense
necessitat de desplaçar-se”.

El Ayuntamiento y la Fundación
Privada Santa Teresa han
llegado a un acuerdo para crear
un centro ocupacional para
personas con especiales
dificultades de inserción laboral.
La Fundación, con sede en el
Vendrell, trabaja para fomentar
la ocupación de personas con
disminuciones y, con este
acuerdo, descentralizará sus
instalaciones, de forma que
muchos usuarios calafellenses
de este servicio ya no tendrán
que desplazarse.

El acuerdo prevé que el
Ayuntamiento cederá un
terreno a la Fundación, ubicado
en la calle Jesús, en el núcleo
del Poble. La cesión será a
título gratuito. Además, el
Ayuntamiento subvencionará
con 150.000 euros, a pagar en
tres anualidades, la creación
del centro ocupacional.

El servicio del centro estará
dirigido a personas con
dificultades derivadas de la
edad, la enfermedad o la
discapacidad física, sensorial o
intelectual. La finalidad social
de la Fundación Santa Teresa
incluye también a mujeres y a
parados de larga duración.

La concejal de Bienestar Social,
Maria Josepa Sans, dice que
el centro dará servicio “a un
colectivo de personas que
necesitan una atención
rehabilitadora y que no
pueden integrarse en un
puesto de trabajo
ordinario”. Sans añade que
“a partir de ahora
disfrutarán de un servicio
adaptado a sus condiciones,
en un lugar céntrico y sin
necesidad de desplazarse
fuera de Calafell”.

L’Ajuntament salda 600.00 euros de deute històric provinent d’endarreriments en els serveis municipals.breus

Acord entre l’Ajuntament i la Fundació Santa Teresa del Vendrell

benestar social

Calafell tindrà un centre per
a persones amb especials
dificultats d’inserció laboral

Conveni per finançar el cost del transport adaptat
L’Ajuntament i l’Associació de pares de disminuïts psíquics del Baix Penedès han signat
un acord per finançar el cost del transport adaptat que necessiten les persones que
assisteixen al Centre Ocupacional Santa Teresa, al Vendrell. Segons l’acord (a la foto,
la signatura, el 13 de gener), l’Ajuntament es farà càrrec del 75% del cost del servei.
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Inversors privats i grans
empreses estan protagonitzant
un “desembarcament” a
Calafell. Una part de les
inversions està ja en marxa,
amb les portes obertes a la
clientela; altres, ho faran
properament; i la resta,
començaran obres aquest
mateix 2011.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, considera “molt
positiu que hi hagi empreses
potents vulguin invertir a
casa nostra”. L’alcalde destaca
especialment que “aquestes
implantacions empresarials
ens arribin en moments de
crisi en què tan necessaris
són els llocs de treball”.

Jordi Sánchez recorda que “el
nou mercat, que construirà
la cadena Mercadona, és
una iniciativa fomentada
per l’Ajuntament, però els
altres tres grans projectes
sobre la taula són
d’iniciativa privada”.

La iniciativa que ja és en marxa
és la reobertura de la discoteca
Louie Vega. Després d’un any
tancat, el local, que és una obra
arquitectònica que ha guanyat
un premi FAD, ha estat arrendat
per un grup de joves inversors
per un període de tres anys. La

cara visible és Dani Fernández,
propietari de Grup de Nit, una
empresa gestora de sales de
festes que dirigeix discoteques
a Barcelona. La intenció dels
nous gestors és “canviar la
cara” a la Louie Vega, tot
modernitzant-la amb les
darreres tecnologies i orientant
l’oferta a un públic de més edat.

Un altre projecte de lleure que
podria veure la llum ben aviat
és l’ampliació del complex de
cinemes MCB Calafell. La
propietat vol crear una nova
sala, de gran capacitat (600
espectadors), preparada per
acollir l’exhibició de pel·lícules
i altres esdeveniments, com
congressos i convencions.

Els altres dos projectes són
comercials. Mercadona farà el
nou mercat municipal i tindrà
una superfície que ocuparà el
50% dels 3.000 metres
quadrats del nou equipament.
La inversió serà de 6,2 milions
d’euros i els llocs de treball,
només a l’espai de Mercadona,
seran de 70 a 80. I la cadena
alemanya Aldi obrirà el proper
17 de febrer un nou
supermercat a la segona fase
del Parc Empresarial de Calafell.
L’establiment tindrà una
superfície d’uns 1.000 metres
quadrats.

L’ocupació s’ha recuperat a
Calafell durant el mes de
desembre de 2010, segons les
dades oficials del ministeri de
Treball i Immigració. D’acord
amb l’estadística, aquest
passat mes de desembre es
van registrar a les oficines
d’ocupació un total de 210
contractes de treball a persones
empadronades al municipi de
Calafell.

El sector serveis va liderar la
creació de nova ocupació al
municipi. Dels 210 nous
contractes laborals,
pràcticament 168 (el 80%)
corresponien a aquest sector.
En canvi, tant la construcció
com la indústria continuen
acusant de ple els efectes de la
crisi econòmica.

L’altra assignatura pendent és
l’estabilitat de l’ocupació.
Segons el ministeri de Treball,
només el 12% del total de
contractes signats a la
demarcació de Tarragona durant
el desembre de l’any passat van
ser indefinits.

Economia
Suplement d’informació econòmica local   núm. 2 / 2011

El municipi conserva tot el seu atractiu per a la instal·lació de nous negocis
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Els comerciants del centre de Segur donen als serveis socials una panera de Nadal sense guanyador.breus

Inversors privats i grans
empreses protagonitzen un
‘desembarcament’ a Calafell

L’ocupació es
recupera a
Calafell al mes
de desembre

Invertirà en el nou mercat
municipal, junt amb la

constructora AMC-5

El 17 de febrer, obrirà una
mitjana superfície al Parc

Empresarial

Vol construir una nova
sala de cinema, preparada
per acollir esdeveniments

com congressos

Ha tornar a obrir,
de lamà d’empresaris

de l’oci nocturn

la dada
El 80% dels contractes
corresponen al sector
serveis



Els visitants que rep la Costa
Daurada ha començat a
recuperar-se durant el 2010,
després de dos anys
d’estancament. 5,1 milions de
turistes van visitar el Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre
durant el passat exercici, un
3,9% més que el 2009. Les
pernoctacions també van
créixer, un 2,5%, fins arribar
als 18,7 milions.

La torna d’aquestes xifres és
que els turistes gasten menys
que abans, fins a un 20%
menys, i que l’estada mitjana
ha baixat de 4,2 dies a 3,6.
Són les conclusions de
l’Observatori de Turisme de la
Universitat Rovira i Virgili, que
s’han presentat aquest passat
mes de gener.

El Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona preveu
que aquest 2011 es mantingui
la mateixa tendència de
reducció de la despesa i de
l’estada mitjana. Això significa
que, tot i que el sector aguanta
la crisi amb fortalesa, 2011 no
serà l’any de la recuperació
total.

Per a enguany, es calcula que
el sol i platja atreurà el 90% de
visitants que rebrà la Costa
Daurada. I que dues terceres
parts dels turistes rebuts seran
de mercats de proximitat.

turisme

El Patronat Municipal de Turisme
de Calafell ha signat el conveni
Córner 2011 una iniciativa  amb
la qual compartirà l’esforç
promocional amb la resta de la
Costa Daurada. El conveni
preveu la participació de Turisme
de Calafell en el programa de
fires nacionals, estatals i
internacionals de Turisme de
Catalunya, sota l’aixopluc del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.

Vuit fires

Les fires acollides enguany al
conveni són la Internationale
Tourismus Börse (Berlín),
Mahana (Tolosa de Llenguadoc),
Vakantiebeurs (Utrecht), World

Travel Market (Londres),
Expovacaciones (Bilbao), Fitur
(Madrid), STIC (Barcelona) i
Navartur (Pamplona). A més, hi
haurà un paquet de sis accions
de màrqueting als mercats
català, espanyol i francès.

El tinent d’alcalde de Turisme
de Calafell, Àngel Verge, explica
que “perquè tothom ho
entengui gràficament, ens
repartim les fires entre els
participants. Cada Patronat

de Turisme va a una part
dels certamens, però fent
promoció dels que no hi
són”.

Verge afegeix que “és una
fórmula cooperativa amb la
qual compartim esforços,
temps i recursos, que ens
permet no tant un estalvi,
que també, com la
possibilitat d’ampliar les
oportunitats de fer
promoció”. I també diu que
“anant coordinats fem la
bola grossa: entre tots
ajudem   a presentar una
oferta àmplia i completa i,
a la vegada, el reforçament
de  la marca Costa Daurada
ens beneficia a tots”.

Acord institucional per coordinar la presència a les principals fires

Turisme de Calafell compartirà
l’esforç promocional amb la
resta de la Costa Daurada
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Calafell ha participat, del 19 al 23 de gener, en la fira Fitur, de Madrid, en la modalitat ‘córner’.breus

Foto de família dels signants del conveni, a l’entrada de la Diputació de Tarragona, el passat 14 de gener.

El nombre de
turistes creix,
però deixen
menys negoci

la dada
La Costa Daurada va
rebre 5,1 milions de
visitants durant el 2010

la dada
Hi participen 15 viles,
2 comarques, la Diputació
i Port Aventura



La cadena comercial Mercadona
i la constructora AMC5 han
presentat en societat el projecte
del nou mercat municipal. Les
dues empreses són les
adjudicatàries del nou
equipament, que significarà una
inversió de 6,2 milions d’euros
i les obres del qual és previst
que comencin el proper abril.

La presentació va fer-se el 24
de gener, amb la presència de
les forces vives de l’economia
local: associacions i col·lectius
d’empresaris i comerciants,
nombrosos empresaris i
botiguers a títol individual i els
paradistes de l’actual mercat.

José Gutiérrez, director
d’expansió de Mercadona, va
dir que “ens sentim
orgullosos de venir a Calafell
a compartir el gran futur que
té aquest municipi”.

L’alcalde, Jordi Sánchez, va
explicar que “el mercat, i tots
els equipaments que
l’envoltaran (una escola,
una biblioteca i una escola

bressol), significarà un salt
qualitatiu per a tot el
municipi, i sobretot per al
nucli de la Platja”.

Ocupació de qualitat

I el tinent d’alcalde de Comerç,
Carles Rion, va afegir que
“aquest projecte crearà
ocupació, tant durant la fase
de construcció, com en la

d’explotació. Serà ocupació
en quantitat, de qualitat i
durant molts  anys”.

En l’acte de presentació, els
arquitectes del despatx Batlle
i Roig, van explicar el projecte
que han redactat. Un edifici
singular, amb una planta de
3.000 metres quadrats que
allotjarà, a la planta baixa, el
nou mercat; al soterrani, 200
places d’aparcament; i a la
segona planta, la nova
biblioteca i una gran terrassa.

Per l’estiu de 2012

Actualment, s’està redactant el
projecte executiu. Aquest treball
no es tancarà fins que no acabi
l’exposició pública del nou
reglament del mercat, aprovat
per l’Ajuntament. El reglament
definirà els usos i el
funcionament de l’edifici i
l’equip de govern municipal vol
recollir les idees i suggeriments
de tothom, especialment dels
actuals paradistes, ja que hi ha
la voluntat de realitzar una
transició tranquil·la i sense
traumes. La previsió és que
les obres comencin a l’abril.
La seva durada serà de catorze
o quinze mesos i s’intentarà que
el nou mercat obri portes a
principis d’estiu de 2012.

comerç

Els adjudicataris presenten
el projecte del nou mercat

Mercadona i la constructora AMC5 invertiran 6,2 milions d’euros en el nou equipament comercial

Els adjudicataris, els arquitectes i les autoritats locals, en l’acte del passat 24 de gener. 13

La Xatonada Popular se celebrarà el proper 27 de març, a la plaça del Port de Segur.breus

Carles Rion, regidor de
Comerç i Innovació
Aquest projecte crearà
ocupació en quantitat,
de qualitat i per molts
anys

La façana del futur mercat.



L’Ajuntament, mitjançant la
regidoria de Treball, ha destinat
en aquest mandat 3,3 milions
d’euros al foment de l’ocupació.
Aquesta quantitat s’ha invertit
en 24 projectes i serveis que
han ajudat a trobar feina
“literalment a centenars
de persones, tot i la crisi i
l’atur”, segons la regidora de
Treball, Yolanda Almagro. A
més, aquesta tasca s’ha tirat
endavant “exprimint al
màxim les subvencions que
existeixen, de forma que el
cost directe per a Calafell
fos el mínim possible”,
afegeix Almagro. Dels 3,3

milions d’euros invertits, 2,53
milions  (el 75%) han arribat en
forma de subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya o del
Fons Social Europeu. “Hem
optimitzat recursos i hem
fet molt amb molt poc”,
rebla el clau la regidora.

L’any 2008 va registrar la
màxima inversió, 1,32 milions
d’euros, arran de l’arrencada
d’una escola taller, de diversos
plans d’ocupació i d’un
programa de formació
continuada i en línia. El 2009,
la inversió va ser de 0,72 milions
d’euros, i la de 2010, de 0,73
milions. Per a aquest primer
semestre de 2011, la regidoria
de Treball té compromesa una
inversió de 0,27 milions d’euros
i els seus principals projectes
són la continuació d’una casa
d’oficis i un programa
personalitzat d’acompanyament
als aturats fins que troben feina.

El Ayuntamiento, mediante la
concejalía de Trabajo, ha
destinado en el presente
mandato municipal 3,3 millones
de euros al fomento de la
ocupación. Dicha cantidad se
ha invertido en 24 proyectos y
servicios que han ayudado a
encontrar empleo “a cientos
de personas, pese a la crisis
y el paro”, según la concejal
de Trabajo, Yolanda Almagro.

Además, esta labor ha salido
adelante “exprimiendo al
máximo todas las ayudas y
subvenciones que existen,
de forma que el coste directo
para los contribuyentes de
Calafell fuera el mínimo
posible”, añadfe Almagro.
De los 3,3 millones de euros
invertidos, 2,53 millones (el
75%) han llegado en forma
de aportación del Servei
d’Ocupació de Catalunya o
del Fondo Social Europeo.
“Hemos optimizado los
recursos y hemos hecho
mucho con muy poco”,
subraya la concejal.

Las acciones comenzaron
inmediatamente tras el inicio
del mandato, en junio de 2007.
El año 2008 fue el que registró
la máxima inversión, 1,32
millones de euros, por el inicio
de una escuela taller, varios
planes de ocupación y un
programa de formación
continuada y formación en
línea. En 2009, la inversión en
fomento de la ocupación fue
de 0,72 millones de euros, y la
de 2010, de 0,73 millones. Para
este primer semestre de 2011,
Trabajo tiene comprometida
una inversión de 0,27 millones
de euros y sus principales
proyectos son la continuación
de una casa de oficios y un
programa de acompañamiento
personalizado a los parados
hasta que encuentren empleo.

S’han desenvolupat 24 projectes i nous serveis per ajudar als aturats

treball

Els serveis i activitats de la regidoria de Treball poden consultar-se a www.ajcalafell.org/treball/breus

Calafell ha destinat en aquest
mandat 3,3 milions d’euros
al foment de l’ocupació

L’escola taller El Vilarenc ha estat un dels grans projectes (a la foto, la inauguració, el 2008).
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Yolanda Almagro,
regidora de Treball
Hem fet moltíssima feina,
optimitzant al màxim
els recursos



Podeu escoltar Calafell Ràdio des de l’ordinador i el telèfon mòbil a través de www.calafellradio.catbreus

via pública

L’Ajuntament ha instal·lat un
semàfor de vianants al pas situat
a la rambla Mossèn Jaume
Tobella, a tocar del carrer del
Mar. El pas només estava
senyalitzat a terra, però l’equip
de govern ha recollit el
suggeriment de regular-lo
amb un semàfor, atés l’elevat
nombre de vianants que el fan
servir a diari. Sobretot, per la
proximitat de l’escola Santa
Creu i l’institut Camí de Mar.
Aquest pas en superfície havia
deixat pràcticament en desús el
pas soterrat construït quan la
carretera C-31 encara passava
per allí. L’Ajuntament planeja
reconvertir el pas com a dipòsit
per a retenció d’aigües de pluja.

El Ayuntamiento ha instalado
un semáforo de peatones en el
paso situado en la rambla
Mossèn Jaume Tobella, junto a
la calle del Mar. El paso contaba
únicamente con señalización
horizontal (pintado en el suelo),
pero el equip de gobierno ha
recogido la sugerencia de
regularlo con un semáforo,
dado el elevado número de
peatones que lo usan a diario.
Sobre todo, por la proximidad
de la escuela Santa Creu y el
instituto Camí de Mar. Este paso
en superficie había dejado
prácticamente en desuso el
paso subterráneo contruido
cuando la carretera C-31 aún
pasaba por allí. El Ayuntamiento
planea reconvertir el paso como
depósito para retención de
aguas de lluvia.
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Nou semàfor al pas de vianants
de la rambla Mossèn Jaume Tobella

És un indret molt transitat, per la proximitat de l’escola Santa Creu i l’institut Camí de Mar

Uns vianants, travessant el pas,
el passat 21 de gener al migdia.
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L’Ajuntament dóna feina a nou aturats en la renovació eficient de l’enllumenat públic.breus

Jordi Sánchez, alcalde de Calafell
‘Hem donat una gran empenta al retard històric del municipi, i a
la vegada les obres han estat la principal eina local contra la crisi’

El Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, el segon Pla Zapatero,
ha creat, durant 2010, quaranta llocs de
treball de forma directa. A més, ha donat
feina a un total de quatre empreses locals
i comarcals, que han executat quatre
dels cinc projectes subvencionats per la
iniciativa del govern central.

“L’empenta per resoldre el retard del
municipi ha estat decisiva i no és menys
important que l’obra pública hagi
esdevingut una de les principals
estratègies locals contra la crisi i
l’atur”, explica l’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez.

El segon Pla Zapatero, pensat, com el
primer, per reactivar l’economia i crear
ocupació, ha deixat una inversió a Calafell
de 2,47 milions d’euros. Per volum
econòmic, la principal actuació ha estat la
rehabilitació integral d’un sector del nucli
de Segur, comprès entre la carretera C-31
i la via del ferrocaril, que té com a eix el
carrer Emigdio Rodríguez Pita. La inversió
ha estat de 1.715.019,03 euros.

De la seva banda, la nova seu de la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament, que s’ha ubicat
en un espai del complex municipal de
piscines Vilarenc Aqua, ha tingut un cost
de 165.300,20 euros. La millora de
l’accessibilitat al nucli de la Platja, mitjançant
la construcció d’un ascensor al carrer Sant
Pere, al pas sota la via del tren, ha significat
una inversió de 203.155,26 euros. I
l’adequació del celler de la Masia de Cal
Bolavà com a nou espai cultural per al nucli
del Poble, una de de 195.000 euros.

També al nucli del Poble, s’ha construït la
vorera a un tram de la rambla Mossèn
Jaume Tobella, entre els carrers Màrtirs i
del Mar. El Pla Zapatero 2 ha finançat
amb 167.000 euros part del projecte: el
clavegueram i altres serveis soterranis, un
nou enllumenat públic i mobiliari urbà.

2,47 milions d’euros d’inversió per continuar posant al dia les mancances del municipi

El segon Pla Zapatero ha donat feina
a 40 persones i a 4 empreses locals

territori

El carrer Emigdio Rodríguez Pita, exi del sector que ha estat renovat integralment a Segur.
El nou ascensor que millora l’accessibilitat al nucli de la Platja.
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El Fondo Estatal para la Ocupación y la
Sostenibilidad Local, el segundo Plan
Zapatero, ha creado durante 2010, cuarenta
empleos de forma directa. Además, ha
dado trabajo a cuatro empresas locales y
comarcales, que han ejecutado cuatro de
los cinco proyectos subvencionados.
“Hemos dado un buen empujón al
retraso del municipio y no es menos
importante que la obra pública sea
una de las principales estrategias
locales contra la crisis”, explica el
alcalde de Calafell, Jordi Sánchez.

El segundo Plan Zapatero, ideado, como el
primero, para reactivar la economía y crear
empleo, ha dejado en Calafell una inversión
de 2,47 millones de euros. Por volumen
económico, la principal actuación ha sido
la rehabilitación integral del núcleo de
Segur, comprendido entre la carretera C-
31 y la vía del ferrocarril, que tiene como
eje la calle Emigdio Rodríguez Pita. La
inversión ha sido de 1.715.019,03 euros.

Por su parte, la nueva sede de la concejalía
de Deportes, que se ha ubicado en un
espacio del complejo de piscines Vilarenc
Aqua, ha tenido un coste de 165.300,20
euros. La mejora de la accesibilidad a la
Platja, mediante la construcción de un
ascensor en la calle Sant Pere, en el paso
subterráneo bajo la vía férrea ha significado
una inversión de 203.155,26 euros. Y la
adecuación de la bodega de la masía de
Cal Bolavà como nuevo espacio cultural
para el Poble, una de de 195.000 euros.

También en el Poble, se ha construido la
acerda en un tramo de la rambla Mossèn
Jaume Tobella, entre las calles Màrtirs y del
Mar. El Plan Zapatero 2 ha financiado con
167.000 euros parte del proyecto: el
alcantarillado y otros servicios subterráneos
un nuevo alumbrado público y mobiliario.
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territori

La vorera de la rambla Mossèn Jaume Tobella.

El nou espai cultural del celler de Cal Bolavà.

Les noves dependències de la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament, a les piscines Vilarenc Aqua.

El Plan Zapatero
crea 40 empleos
y da trabajo a
cuatro empresas
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Aquest gener ha
començar la quarta
edició de la Lliga estatal
de futbol indoor, i el
pavelló Joan Ortoll de
Calafell torna a ser seu
dels partits que el FC
Barcelona jugui com a
local. Com en els dos
anys anteriors, és una
gran oportunitat de
promoció de la ciutat, via
televisiva, que té un cost
zero gràcies als patrocinis
locals aconseguits per
l’Ajuntament.

“I també és un gran
espectacle esportiu,
que enguany es veu
reforçat amb un nou
format que fa molt
més atractiva la
competició”, explica el
regidor d’Esports, José
Manuel Núñez. Enguany,
hi participen 20 equips,
en comptes de 9, que
disputen una lligueta de

classificació, que dóna
pas a les semifinals, que
ja es disputen amb un
sistema de copa.

La nova temporada de
futbol indoor va arrencar
el passat 21 de gener,
amb un derbi de la
màxima rivalitat. El FC
Barcelona i el RCD
Espanyol van disputar un
emocionant partit, que
va decidir-se (9-8 a favor
dels blaugrana) en l’últim
minut.

El pavelló Joan Ortoll es
va omplir  d’espectadors
que volien veure de prop
grans futbolistes que, no
fa pas gaires anys,
jugaven a la primera
divisió de futbol
tradicional. Per exemple:
Angoy, Ezquerro, Cuéllar,
Milla, Eusebio o Sergi
Barjuan, pel Barça; o
Martín Posse, Lardín,

Morales o Uceda, per
l’Espanyol.

“La gran festa del
futbol indoor no
oblida l’esport local i
per això els partits
aniran acompanyats

de torneigs infantils
i de jornades de
formació” afegeix
Núñez. La copa infantil
va enfrontar l’Escola de
futbol base Calafell i
l’institut Camí de Mar
(6-3).

El proper partit de lliga
indoor al pavelló Joan
Ortoll es disputarà el  25
de febrer, a les 20.45
hores, entre el Barça i el
Reial Mallorca. Serà emés
per la cadena 13 i radiat
per Calafell Ràdio.

Més de 1.300 persones de totes
les edats van passar pel Teatre-
Auditori, el 10 de gener, per veure
la Copa del Món guanyada per la
selecció espanyola de futbol a
Sudàfrica. L’expectació que la
presència del trofeu va aixecar a
Calafell va visualitzar-se en les
llargues cues que van formar-se.
L’expresident del CF Calafell, i
actual delegat de la Federació
Catalana da Tarragona, Luis del
Fresno, va ser decisiu perquè el
trofeu visités el nostre municipi.

L’espectacle esportiu promociona la ciutat, i a cost zero gràcies als patrocinadors

Torna el futbol indoor a Calafell

Més de 1.300 persones passen a veure la Copa del Món conquerida per la selecció espanyola de futbol

Tocar
el món

esports

L’alcalde i el regidor d’Esports van lliurar records als capitans dels equips.



esports

L’Ajuntament i el RCD
Espanyol han signat un
conveni de col·laboració
que té com a objectiu
consolidar el treball que
realitzen els clubs de
futbol del municipi i
ajudar a la formació i
projecció als esportistes
locals que destaquin i
tinguin opcions de futur.
El convenitindrà vigència
durant la present
temporada esportiva i
podrà prorrogar-se fins
a l’any 2014.

Van signar l’acord el
primer tinent d’alcalde i
el regidor d’Esports de
Calafell, Àngel Verge i
José Manuel Núñez,
respectivament, i
Antonio Morales, directiu
i responsable del futbol
base del club blanc-i-

blau. L’entrenador del
primer equip de l’entitat,
Mauricio Pochettino, va
participar també en la
trobada i va agrair que
hi hagi clubs d’arreu de
Catalunya que
col·laborin amb
l’Espanyol en un model
de foment de la pedrera
esportiva i dels joves valor
sorgits de la base.

El regidor d’Esports de
Calafell, José Manuel
Núñez, destaca que “el
conveni enfortirà el
programa de futbol
que desenvolupa
l’Ajuntament per
reforçar els clubs i les
escoles esportives
locals”. Afegeix que
l’acord “permetrà que
tècnics i esportistes
dels equips locals

rebin un valuós
suport de formació”.

De la seva banda,
Antonio Morales explica

que “la nostra
implicació en aquesta
col·laboració serà
total, perquè
l’Espanyol ha adoptat

una línia de treball
centrada en l’esport
base i que té com a
prioritat els esportistes
d’arreu de Catalunya”.

El jove calafellenc Alex Toledo s’ha convertit,
amb tan sols 9 anys d’edat, en la nova revelació
del motociclisme català. El noi va començar a
pujar a la moto amb només quatre anys i, des
de llavors, no ha parat de progressar. L’Alex
despunta notablement en les competicions
organitzades pel RACC per descobrir nous valors
de l’esport de les dues rodes i ha aconseguit una
beca per ajudar a la seva progressió esportiva.
També a la Federació Catalana de Motociclisme
en parlen meravelles. Competeix en la categoria
B del Trofeu RACC de Promovelocitat, que és la
que correspon a la seva edat. Tanmateix, tot i
tenir una moto inferior a la de la categoria A
(10 anys), s’imposa sovint als nois d’edat i
categoria superior. L’Ajuntament de Calafell ha
decidit contribuir al seu projecte esportiu, amb
un suport econòmic. Amb aquest motiu, l’Alex
llueix a la granota el logotip municipal i passeja
el nom de Calafell arreu de Catalunya.

El conveni preveu també fomentar la projecció dels esportistes calafellencs que destaquin

L’Espanyol i l’Ajuntament acorden donar
formació als equips locals de futbol

Amb nou anys, despunta en les competicions del RACC per fer pedrera en l’esport de les dues rodes

Alex Toledo, valor local del motociclisme
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Alex Toledo, amb la seva moto, acompanyat per l’alcalde, Jordi Sánchez.

Els regidors Carles Rion, José Manuel Núñez i Àngel Verge, amb l’entrador de l’Espanyol,
Mauricio Pochettino, a la ciutat esportiva del club blac-i-blau, a Sant Adrià de Besòs.
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Calafellactivitats
febrer2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2 dimecres

>El Calafell més gran
Prevenció de riscos en la
gent gran (la salut)
11 h
Llar de Jubilats de Segur

3 dijous

>Cinema d’igualtat
Bright star
(Regne Unit, 2009)
Direcció Jane Campion

Al multicinemes MCB
18 h projecció-col·loqui
22 h projecció
Entrada gratuïta

4 divendres

>Festa de la Candelera

19 h Xerrada-tast de cervesa
artesana catalana
Al celler de Cal Bolavà
Inscripcions 977 699 009
(ext 470)

5 dissabte

>Festa de la Candelera

11.30 h Taller de bombolles
gegants i jocs inflables
A la plaça de Catalunya

17 h Cercavila gegantera i
taller de sardana curta
A la plaça de Catalunya

22 h Òpera a mida. Repertori
de Mozart, Bellini, Puccini,
Gounod i Verdi
Al Teatre-Auditori municipal
Entrada lliure

6 diumenge

>1r Duatló de Calafell
Prova puntuable per al Circuit
i Lliga Catalana
10 h
Port de Segur
Més informació
duatlocalafell.blogspot.com

>Festa de la Candelera

11 h Missa i cant dels goigs.
Benedicció de les candeles i

veneració de la Mare de Déu
de la Cova
A l’església del Castell

12.15 h Descoberta de la
placa commemorativa del
primer tres de nou amb folre
carregat a Calafell pels
Castellers de Vilafranca.
Acte del 25è aniversari de
Calafell Ràdio.
A la plaça de Catalunya

12.30 h Exhibició de puntes
de coixí i roda d’esbarts
Catalònia
A la plaça de Catalunya

19.30 h Ball de festa major
amb l’orquestra Estelada
Al pavelló Joan Ortoll
Entrada lliure

12 dissabte

>Cafè filosòfic Casa Barral
El consumisme
a càrrec de Sandra Pouza,
llicenciada en filosofia
i professora
19 h
Museu Casa Barral

16 dimecres

>El Calafell més gran
Prevenció de riscos en la
gent gran (mobilitat segura,
estafes i enganys, prevenció

pèrdua dignitat)
11 h
Llar de Jubilats de Segur

17 dijous

>El Calafell més gran
Prevenció de riscos en la
gent gran (la salut)
16 h
Llar de Jubilats del Poble

>Cafè filosòfic Casa Barral
El consumisme
a càrrec de Sandra Pouza
19 h
Museu Casa Barral

25 divendres

>Lliga estatal de futbol
indoor
FC Barcelona-Mallorca
20.45 h
Pavelló Joan Ortoll

26 dissabte

>Club de lectura filosòfic
El arte de amar d’Eric Fromm
12 h
Biblioteca Ventura Gassol

Per possibles canvis i
noves activitats, consulteu
www.calafell.cat
www.facebook.com/ajunta
mentdecalafell

Temporada de
marxa nòrdica

Sortides
guiades i
gratuïtes des
de la plaça
dels Països
Catalans.
Dissabte
i diumenge
  a les 9 h
Activitat
gratuïta
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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 hivern 2010
107.9 FM
emissió per internet www.calafellradio.com

Calafell
RadioFM107.9

Ajuntament de Calafell

Calafell oferirà
activitats per
a la setmana
blanca

L’Ajuntament de Calafell
oferirà una alternativa a
les famílies durant la
setmana blanca escolar,
que tindrà lloc del dilluns
7 de març  al divendres
11 de març vinents. La
regidoria d’Ensenyament
ha organitzat un servei
de 9 a 16.30 hores, que
es desenvoluparà a les
mateixes escoles. No
obstant, en funció de la
inscripció, l’Ajuntament
es reserva la possiblitat
de concentrar els
alumnes en un centre a
Calafell i en un altre a
Segur.

“Amb aquesta oferta
d’activitats,
l’Ajuntament vol
donar resposta a la
necessitat que a
moltes famílies se’ls
planteja durant els
dies de la setmana
blanca”, explica la tinent
d’alcalde d’Ensenyament,
Teresa Cumplido.

El servei, que anirà a
càrrec de monitors
professionals, inclourà la
possibilitat de sol·licitar
només acollida matinal,
fins a les 13 hores, i servei
de menjador per quedar-
se fins la tarda. Els preus
seran de 58 euros tota la
setmana, pel servei
matinal, i de 94 euros fins
la tarda i amb menjador.

Per demanar més
informació o inscriure’s,
cal adreçar-se a la
regidoria d’Ensenyament,
que es troba instal·lada
provisionalment a la seu
de la regidoria d’Esports,
al complex de piscines
Vilarenc Aqua.
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Patrimoni històric, oportunitat històrica

Miracles, a Lourdes

Es hora de renovar la Política de Calafell

El patrimoni històric és un dels béns més valuosos de
qualsevol comunitat. No tan sols perquè un poble que
perd o ignora les arrels és un poble comdemnat a no
tenir identitat ni cohesió. També perquè els monuments
poden esdevenir   un motor econòmic que generi
turisme i riquesa. És el cas manifest de Calafell, que té
un patrimoni històric molt ric que pot jugar un paper
molt més important que el que ha tingut en els anys
passats en el desenvolupament econòmic del municipi.
No hem de sentir falsa modèstia ni modèstia al dir-ho.
El nostre patrimoni històric és de primera. I no ho és
perquè sigui el nostre, és que molts pobles i ciutats
voldrien gaudir d’un conjunt de monuments i jaciments
de totes les èpoques. És més, quan viatgem una mica
ens sorprenem sovint del que treuen punta a alguns

llocs i ens convencem que podem treure pit i anar amb
el cap ben alt. La clau és en què ho conservem bé i en
què en sabem treure profit. En aquest mandat, hem
tirat endavant un munt de mesures per posar en valor
els nostres monuments i jaciments arqueològics. Vam
fer una restauració a fons de la Ciutadella Ibèrica, que
va obligar a tancar-la durant un any. I hem pres decisions
molt senzilles, però amb el seu cost econòmic, com
tenir oberts els monuments tots els dies. I continuarem
en aquesta línia. Sense anar més lluny, la millora del
nucli històric a través de la Llei de Barris preveu una
nova museïtzació per al Castell i el seu entorn. És un
camí no pas de passat, sinó de futur, perquè a un
municipi com el nostre li cal diversificar l’economia per
no dependre mai més del totxo.

L’any 2008 l’Ajuntament va crear l’empresa municipal CEMSSA
amb l’objectiu de realitzar diversos serveis per al municipi que
abans feien empreses privades. A dia d’avui, CEMSSA gestiona
les platges, la zona blava, les paradetes d’estiu del passeig
marítim, els equipaments del Port de Segur i la jardineria
d’algunes zones del municipi. El problema és que aquesta
gestió és deficient tot i comptar amb un milió d’euros de
pressupost.
Per exemple, s’havia de millorar la gestió de la zona blava tot
comprant nou material. De tot això, res de res. Ni s’han
comprat noves màquines, ni hi ha nova senyalització. Això sí,
s’han recaptat 250.000 euros que vés a saber on paren i, fins
i tot, s’estan plantejant que el servei el torni a portar una
empresa privada. Pel que fa a la jardineria d’algunes zones
del municipi, la poda es fa tard i al Parc de la Sínia li falta
bastant per arribar al nivell d’excel·lència que l’alcalde predica.
Potser si l’hagués inaugurat ell li tindria més estima. Si parlem
de les paradetes d’estiu, enguany els comerciants han hagut

de pagar una taxa triplicada i se’ls ha exigit complir estrictament
la normativa; en canvi, l’alcalde Jordi Sánchez ha permès que
tinguessin a pocs metres la competència deslleial i il·legal dels
“manteros”.
El tema del Port també és d’escàndol. La plaça del Port segueix
mancada de manteniment i neteja. Tenim uns locals que costen
4 milions díeuros de lloguer on l’Ajuntament vol fer un centre
de talassoteràpia i CEMSSA ha encarregat un segon estudi
del projecte, que ha costat 36.000 euros. A més, hem pagat
45.000 euros en concepte de despeses de comunitat pels
locals... Però tot i tenir aquests locals buits, CEMSSA ha adquirit
un local que necessàriament havia d’estar a menys de 200
metres de l’ajuntament per tenir “fluïdesa de comunicació”
i que ha costat 275.000 euros -prop de 50 milions de pessetes!-
(C/Església, 1).
Cal que continuem? Si la gestió de l’actual govern és d’arrel
deficient, la de CEMSSA, una empresa municipal que manté
tota la ciutadania, també ho serà. Miracles, a Lourdes.

Como un río, cuyas aguas nunca fluyen iguales por
un mismo punto, así mismo debería pasar con la
Política. Debería renovarse de manera natural
periódicamente para que no se estancara y así, poder
continuar el ciclo natural de la evolución de la vida.
Por ello, y  para que no se estanque la vida política de
Calafell debemos renovar los partidos  que optan a
representar a los ciudadanos en nuestro Consistorio,
para así normalizar y revitalizar la Democracia. Es hora
pues, de dejar paso a nuevas opciones que planteen
nuevas maneras de gestionar los recursos públicos.
Es hora de dejar entrar en nuestro Ayuntamiento otras
maneras de hacer Política, mucho más frescas y próximas
a la manera de sentir del ciudadano de calle. Porque
la Política  no es más que un reflejo de la manera de

hacer y actuar de las personas que la ejercitan.
Necesitamos inyectar savia nueva en nuestro Municipio,
nuevas generaciones de políticos más acordes con las
necesidades y sensibilidades de la sociedad actual,
libres de mochilas y vicios creados por una larga
trayectoria al frente del servicio público. La Política
de Calafell, y con ello todos aquellos políticos
eternos en nuestro Ayuntamiento, deben renovarse,
por el   bien de nuestra salubridad democrática. Es
hora de dejar fluir el movimiento armonioso de la vida
política, poniendo nuevos ciudadanos al frente de
nuestro Ayuntamiento. Un reto en el que el Partido
Popular de Calafell se siente implicado, ilusionado y
con muchas energías para aportar aires nuevos y
renovadores.
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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




