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L’economia local necessita un altre model, més diversificat
que el basat en el monoconreu del maó. Jo no demonitzo
la construcció, que encara pot aportar riquesa a Calafell. Però
també crec que ens cal trencar amb la dependència que
l’actual crisi general ha posat en carn viva. Fins i tot la pròpia
construcció necessita unes altres bases, fonamentades en la
transformació i en la qualitat, que no pas en l’expansió
incontrolada que hem vist en els darrers anys.

El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) aposta
clarament per aquesta línia i així ho vaig voler transmetre
als empresaris de l’associació Fòrum Calafell, que m’han
convidat recentment a sopar amb ells. En la trobada, vaig
tenir l’oportunitat d’exposar els principals reptes del POUM.
Entre ells, i de forma destacada, els que fan referència a
l’economia local i a la seva imprescindible diversificació.

Vaig aprofitar per recordar novament el nostre compromís
amb un consens social ampli al voltant del POUM. I en
particular, vaig reiterar que retirarem els dos projectes que no
compten amb el suport d’una part de la ciutadania. L’ocasió
serà l’aprovació provisional del Pla, que portarem al ple
municipal confio que en un parell de mesos. Puc avançar
que, per tranquil·litzar tothom i evitar neguits innecessaris,
anirem resolent les al·legacions presentades (i notificant als
interessats) sense esperar a l’aprovació provisional. És una
possibilitat que preveu la llei i que ajudarà a asserenar ànims
i a aconseguir un consens social i polític al qual no hem
renunciat. Com he dit en altres ocasions, el Calafell que
llegarem als nostres fills s’ho mereix.

La economía local necesita otro modelo, más diversificado
que el basado en el monocultivo del ladrillo. Yo no demonizo
la construcción, que todavía puede aportar riqueza a Calafell.
Pero también creo que necesitamos romper la dependencia
que la actual crisis general ha puesto en carne viva. Hasta la
propia construcció necesita otras bases, fundamentadas en
la transformación y en la calidad, y no en la expansión
incontrolada de los últimos años.

El Plan de Ordenación Urbanístico Municipal (POUM) apuesta
claramente por dicha línea y así lo quise transmitir a los
empresarios de la asociación Fòrum Calafell, que me han
invitado a cenar con ellos recientemente. En el encuentro,
tuve la oportunidad de exponer los principales retos del
POUM. Entre ellos, y de forma destacada, los referidos a la
economía local y a su imprescindible diversificación.

Aproveché para recordar nuevamente nuestro compromiso
con un consenso social amplio sobre el POUM. Y, en
particular, reiteré que retiraremos los dos proyectos que no
cuentan con el apoyo de una parte de la ciudadanía. La
ocasión será la aprobación provisional del Plan, que llevaremos
al pleno municipal confío que en unos dos meses. Puedo
avanzar que, para tranquilidad de todos y para evitar
inquietudes, iremos resolviendo las alegaciones presentadas
(y notificando a los interesados) sin esperar a la aprobación
provisional. Es una posibilidad que prevé la ley y que ayudará
a serenar ánimos y a conseguir un consenso social y político
al que no hemos renunciado. Como he dicho otras veces,
el Calafell que legaremos a nuestros hijos lo merece.

Diversificar l’economia local
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde, adreçant-se als empresaris, el passat 12 de febrer.



economia

Adif farà una intervenció integral de millora a les dues estacions de tren del municipi.breus

Obres municipals,
empreses locals

Els projectes per posar al dia municipi també ajuden a animar l’economia i l’ocupació a Calafell

Diferents empreses locals
han treballat o treballen en
obres impulsades per
l’Ajuntament. La llei de
contractes públics no permet
restringir els concursos a
empreses locals, ni permet
obligar a contractar mà
d’obra del municipi. “Per
això agraim que els
adjudicataris hagin estat
sensibles per contractar
personal de Calafell i
subcontractar autònoms
i empresaris locals per a
diverses feines”, explica el
tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré. El regidor
també destaca que les
empreses comarcals s’estan
presentant en nombre
creixent a les licitacions
d’obres de l’Ajuntament:
“Si bé no són empreses
locals, són vitals per
assolir l’objectiu de
generar ocupació”.

Varias empresas locales han
trabajado o trabajan en las
obras municipales. La ley
de contratos públicos no
permite restringir los
concursos a empresas locales
ni permite obligar a contratar
mano de obra del municipio.
“Por ello agradecemos
que los adjudicatarios
hayan sido sensibles para
contratar a personal de
Calafell y subcontratar
tareas a autónomos y
empresarios locales”,
explica el teniente de alcalde
de Territorio, Ramon Ferré.
El concejal también destaca
que las empresas comarcales
se están presentado en
número creciente a las
licitaciones de obras del
Ayuntamiento: “Si bien
no son empresas locales,
son vitales para lograr
el objetivo de generar
ocupación”.

Les obres de remodelació de la Plaça de Catalunya, al nucli del Poble.

Obres de neteja i esplanament del terreny on s’aixecarà el nou CAP del nucli de Segur.
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L’Ajuntament aconsegueix una subvenció de 432.639,32 euros dels fons regionals europeus.breus

El Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local (el
segon Pla Zapatero) finançarà
cinc projectes presentats per
l’Ajuntament de Calafell i que
s’executaran durant aquest
any 2010. La inversió total que
s’efectuarà serà de 2,47 milions
d’euros i, a la vegada, es podran
crear una quarantena de llocs
de treball directes mentre durin
les obres.

El projecte de major import
econòmic preveu la millora de
la xarxa d’aigua potable i de
la xarxa de sanejament, i la
renovació de l’enllumenat
públic, a un sector del nucli de
Segur comprés entre la carretera
C-31 i la via del ferrocarril, que
té com a eix el carrer Emigdio
Rodríguez Pita. La inversió
prevista és de 1.715.019,03
euros. “Aquestes actuacions
estaven incloses en el

projecte que vam presentar
a la convocatòria de la Llei
de Barris de 2009 i que no
va reeixir. Però ja vam dir
que el projecte seria un full
de ruta de les obres a
realitzar, que podrien
finançar-se, com serà el cas,
amb fons d’altres origens”,
explica l’alcalde de Calafell,
Jordi Sánchez.

També es destinaran 195.000
euros a l’adequació del celler
de la Masia de Cal Bolavà com

a noves dependències culturals.
 I 203.155,26 euros seran per
la millora de l’accessibilitat al
carrer Sant Pere, amb la
instal·lació d’un ascensor al
pas soterrani de vianants de la
via del ferrocarril. Segons indica
el tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré, “aquest pas
forma part de l’eix que
uneix els nuclis del Poble i
de la Platja i també
permet accedir a molts
equipaments públics, entre
altres, el nou Centre
d’Atenció  Primària, que
obrirà la propera Setmana
Santa”.

El quart projecte consistirà en
l’adequació d’un espai per a la
regidoria d’Esports al complex
municipal de piscines Vilarenc
Aqua. Aquesta instal·lació,
inaugurada el passat novembre,
ja es va fer amb una reserva

d’espai per a aquesta finalitat i
ara es tracta d’adaptar l’espai,
amb una inversió de 206.000
euros. El regidor d’Esports, José
Manuel Núñez, apunta que
“aquest espai, que confiem
obrir per l’estiu o poc
després, serà un punt de
trobada per a totes les
entitats esportives del
municipi, ja que comptarà
amb equipament perquè
puguin fer-hi reunions,
actes...”.

I el darrer projecte finançarà
l’adequació d’un espai públic a
la rambla de Mossèn Jaume
Tobella, entre els carrers Màrtirs
i del Mar. “Els promotors
del sector pagaran la vorera
que falta el Pla Zapatero
dedicarà 167.000 euros a
instal·lar el clavegueram i
altres serveis soterranis,
l’enllumenat públic i el
mobiliari urbà”, afegeix
Ferré. Aquest tram correspon a
l’antiga carretera del Vendrell i
és un punt de pas de nombrosos
vianants, entre ells els estudiants
que van a peu al CEIP Santa
Creu i a l’IES Camí de Mar.
Amb l’obra que s’executarà
s’evitarà una situació de
potencial risc.

Calafell tirarà endavant
cinc projectes amb els fons
del segon Pla Zapatero

La inversió total que s’efectuarà serà de 2,47 milions d’euros

Una part de les
obres prové del
projecte de la
Llei de Barris
per Segur

obres

La imatge virtual mostra com quedarà l’ascensor que es construirà al pas soterrani del carrer Sant Pere.



grans projectes

L’Ajuntament neteja i esplana els terrenys per al nou CAP del nucli de Segur de Calafell.breus

La Generalitat acaba de publicar
la setena convocatòria de la Llei
de Barris i l’Ajuntament s’hi
presentarà amb un projecte per
al nucli històric de Calafell. Els
objectius del projecte, tal com
marca l’esmentada llei, són la
rehabilitació física del barri, però
també la generació de benestar
social i de dinamisme econòmic.

Calafell va participar en
l’anterior convocatòria amb un
projecte de millora integral del
barri de platja de Segur. Va ser
una aposta per començar a
resoldre els greus problemes
urbanístics i socials que pateix

aquest nucli. Però no es va
aconseguir el finançament
demanat perquè es tracta d’una
zona amb menys del 50%
d’habitatge de primera
residència, la qual cosa significa
l’exclusió automàtica.

Davant la nova convocatòria,
“ens hem replantejat la
qüestió i hem vist que l’únic
barri del municipi amb
possibilitats de ser escollit
és el nucli històric”, explica
l’alcalde, Jordi Sánchez. És un
barri majoritàriament de primera
residència i compleix, segons
l’alcalde, “ja no els mínims,

sinó la major part de
condicions de la Llei de
Barris”.

Jordi Sánchez afegeix que
“estem tranquils en relació
a Segur perquè diferents
obres que prevèiem fer-hi
gràcies a la Llei de Barris les
estem posant en marxa amb
altres recursos”. Diu també
que “ja vam avisar que, si no
ens en sortíem, el projecte
seria un full de ruta per
anar actuant amb diferents
fonts de finançament, però
amb el mateix grau de
compromís”.

Pel que fa al projecte a
desenvolupar al nucli històric,
l’Ajuntament destacarà davant
la Generalitat un seguit de
problemàtiques del barri:
disminució de l’activitat
econòmica, deteriorament
progressiu dels habitatges buits,
envelliment de la població i
manca d’equipaments.

Però també defensarà que es
tracta d’un barri amb un alt
valor cultural i turístic, on ja
s’està invertint per millorar la
qualitat de vida i fer del
patrimoni històric un actiu
econòmic de primer ordre.
Amb projectes com la Ruta d’Al-
Mansur, que uniria Calafell amb
Còrdova, seguint l’itinerari de
les incursions que aquest cabdill
musulmà va fer contra els
territoris cristians de la península
entre els anys 981 i 1002.

Oportunitat a aprofitar

“És una oportunitat que
no podem deixar escapar i,
per això, demanem la
col·laboració de la
ciutadania”, apunta l’alcalde.
En aquest sentit, l’Ajuntament
convoca un procés de
participació ciutadana, que es
desenvoluparà durant aquest
mes de març. Al SAC de la plaça
de Catalunya i a l’àrea de
Territori (plaça Constitució 5)
podreu trobar una enquesta
que, un cop complimentada,
podeu retornar al mateix SAC.
A més, el 3 de març, a les 19.30
hores, es farà una presentació
a l’antic Centre Cultural i
Recreatiu de la Cooperativa (al
carrer Marquès de Samà). El dia
24, data límit per lliurar les
enquestes, es farà un segon
acte per exposar el diagnòstic
de la situació. I a mitjans d’abril
es convocarà un tercer acte per
presentar el projecte definitiu

L’Ajuntament opta a la Llei
de Barris amb un projecte
per al nucli antic de Calafell

El barri reuneix les condicions per a poder aconseguir el finançament de la Generalitat
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L’Ajuntament exposarà les problemàtiques del nucli històric, però també les oportunitats que ofereix.
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educació

Vora 5.000 comparsistes han participat en les rues del Carnaval ‘Xurigué’ 2010.breus

La junta de govern local ha adjudicat a l’empresa
Construcciones y Contratas SeaL SL la construcció
i gestió de les dues noves llars d’infants
municipals, una al nucli de Segur i l’altra, a la
urbanització Calafell Park. El contracte preveu
un sistema de finançament equivalent a
l’anomenat peatge alemany, segons el qual
l’Ajuntament pagarà un cànon d’arrendament
durant 20 anys.  La intenció de l’equip de govern
és que les noves guarderies estiguin operatives
el proper curs escolar.

La nova llar d’infants de Segur tindrà 74 places
i s’aixecarà al carrer del Repòs, just al davant del
terreny on es troben actualment els mòduls
provisionals que acullen l’IES Segur i on, en el
futur, es construirà una escola de primària. Segons
la tinent d’alcalde d’Ensenyament, Teresa
Cumplido, “això facilitarà que les famílies
que tenen fills de diferents edats només
hagin de travessar el carrer per portar-los a
un o altre centre”.

En el cas de Calafell Park, la guarderia s’aixecarà
a la zona social del barri, a l’avinguda Central,
i, inicialment, oferirà 54 places, ampliables
segons la demanda. És el primer cop que s’ubica
un equipament educatiu a una urbanització i,
per Teresa Cumplido aquest fet històric és
“una aposta estratègica per ubicar serveis
a les urbanitzacions i evitar desplaçaments
amb elevats costos econòmics i de mobilitat”.

Pel que fa al sistema de finançament, el tinent
d’alcalde de Territori, Ramon Ferré, ha explicat
que “és una fórmula que ens permet tirar
endavant inversions en un context de crisi
econòmica i sense necessitat de forçar
l’endeutament, ja que el cànon
d’arrendament és una despesa corrent”.
Ferré afegeix que “cada cop són més les
institucions que utilitzen aquest sistema
per poder fer obres i pagar-les amb
comoditat sense superar els límites legals
de deute”.

Adjudicades les dues noves
llars d’infants municipals
de Segur i de Calafell Park

L’Ajuntament aplica un novedosa fórmula econòmica per invertir sense forçar l’endeutament

El Ayuntamiento ha adjudicado
a Construcciones y Contratas
Seal la construcción y gestión
de las dos nuevas guarderías
municipales de Segur y de
Calafell Park. El contrato prevé
una financiación según el
llamado peaje alemán, por el
que el Ayuntamiento pagará un
canon de arrendamiento
durante 20 años. La intención
municipal es que los nuevos
centros estén operativos el
próximo curso escolar.

La nueva guardería de Segur
tendrá 74 plazas y se levantará
en la calle del Repòs, en frente
de la ubicación provisional del
IES Segur, terreno en el que en
el futuro se construirá una
escuela de primaria. Según la
concejal de Educación, Teresa
Cumplido, “las familias con
hijos de diferentes edades
sólo tendrán que cruzar la
calle”.

En el caso de Calafell Park, la
guardería se levantará en la
zona social del barrio, en la
avenida Central, e inicialmente
ofrecerá 54 plazas, ampliables
según la demanda. Es la primera
vez que se construye un centro
educativo en una urbanización
y hecho histórico és “una
decisión estratégica para
ubicar servicios en las
urbanizaciones y evitar
desplazamientos con un
elevado coste económico y
de movilidad”.

Según el concejal de Territorio,
Ramon Ferré, la fórmula
financiera usada “nos permite
realizar inversiones en un
contexto de crisis y sin
necesidad de forzar el
endeudamiento, ya que el
canon de arrendamiento es
un gasto corriente”.

La imatge virtual mostra com serà la nova guarderia del carrer del Repòs, al nucli de Segur.



Les entitats culturals andaluses van celebrar conjuntament el Dia d’Andalusia, el passat 28 de febrer.breus

obres

L’Ajuntament ha resolt el
problema de les aigües de pluja
que s’acumulaven al tram final
del carrer d’Àngel Guimerà,
entre el carrer Vilamar i el
Passeig Marítim. En aquest tram
no hi havia xarxa de recollida
de   pluvials i els baixants dels
edificis desembocaven
directament al carrer. I el
projecte de nova pavimentació
d’aquest tram    s’ha aprofitat
per resoldre la problemàtica.
Aquesta actuació es completarà
al llarg del mes de març, amb
la connexió de la nova xarxa a
la que s’ha instal·lat al Passeig
Marítim, amb la qual cosa les
aigües tindran definitivament
sortida. L’obra ha estat fruït de
la col·laboració entre les àrees
de Via Pública i de Territori.

El Ayuntamiento ha resuelto el
problema de las aguas de lluvia
que se acumulaban en el tramo
final de la calle Àngel Guimerà,
entre la calle Vilamar y el Paseo
Marítimo. En este tramo no
había red de recogida de
pluviales y los bajantes de los
edificios desembocaban en la
calle. Y el proyecto de nueva
pavimentación de este tramo
se ha aprovechado para
resolver la problemática. Esta
actuación se completará a lo
largo del mes de marzo, con la
conexión de la nueva red a la
que se ha instalado en el Paseo
Marítimo, con lo que las aguas
tendrán definitivamente salida.
La obra ha sido fruto de la
colaboración entre las áreas
de Vía Pública y de Territorio.

Posem solució al problema de les aigües
pluvials del carrer d’Àngel Guimerà

Ja han començat les obres dels col·lectors
del Passeig Marítim de Segur

Les obres dels col·lectors que
previndran l’acumulació
d’aigües de pluja al Passeig
Marítim de Segur ja s’han
iniciat. Afecten el tram comprés
entre els carrers Rhin i Antonio
Almanzor, a l’altura del Port, i
consisteixen en la substitució
de l’antic col·lector per un altre
que ja no passarà per la vorera
del costat muntanya del Passeig
i evitarà que aquesta es
deteriori. Les obres tenen un
cost de 626.288,78 euros i
formen part d’un projecte més
ampli, que significarà una
inversió total propera als 3
milions. La constructora ACSA
executa els treballs, que estaran
enllestits a l’inici de la
temporada d’estiu.

Las obras de los colectores que
evitarán la acumulación de
aguas de lluvia en el Paseo
Marítimo de Segur ya se han
iniciado. Afectan al tramo entre
las calles Rin y Antonio
Almanzor y consisten en la
sustitución del antiguo colector
por otro que ya no pasará por
la acera del lado montaña del
Paseo, con lo que se evitará el
deterioro de ésta. Las obras
tienen un coste de 626.288,78
euros y forman parte de un
proyecto más amplio, que
significará una inversión total
próxima a los 3 millones. La
constructora ACSA ejecuta los
trabajos, que finalizarán para
el inicio de la temporada de
verano.
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Imatge dels treballs de nova pavimentació del vial.

Imatge de les obres, aquest mes de febrer. Els treballs tenen un termini d’execució de set
mesos, però es premerà l’accelerador perquè estiguin acabats abans de l’estiu.
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ajuntament

Les escoles ‘El Castell’ i ‘La Ginesta’ han recollit diners per als damnificats pel terratrèmol d’Haití.breus

L’Ajuntament ha completat
aquest febrer la transició al nou
sistema d’atenció telefònica,
centralitzada en un únic
número, el 977 699 009. Els
anteriors telèfons d’àrees i
serveis han estat donats de
baixa i el contacte telefònic amb
l’Ajuntament passa a canalitzar-
se a través d’una sola centraleta,
que conserva el número
principal que el consistori va
adoptar l’any 1998.

L’Ajuntament també ha reforçat
els recursos humans destinats
a l’atenció telefònica i s’ha
equipat amb un servei telefònic
més modern i eficient. Els
operadors distribuiran les
trucades als seus destinataris
finals, però hi ha la possibilitat
de marcar l’extensió
corresponent per abreujar el
procés. Per facilitar aquesta via,
l’Ajuntament fa públiques les
extensions genèriques de les
àrees i serveis.

Tot i la unificació, i malgrat que
aquests departaments compten
amb una extensió, es conserven
números singulars, com la
Policia Local (977 699 007) o
Calafell Ràdio (977 694 444).
També els telèfons de les
oficines del Patronat de Turisme
(977 699 141 i 977 159 058),
ja que se n’ha fet molta difusió
en publicitat i accions
promocionals.

També hi ha canvis per demanar
visita amb els regidors de barri.
Per ser atés pels regidors dels
nuclis del Poble i de la Platja i

de les urbanitzacions (Teresa
Cumplido, Maria Josepa Sans i
José Bonilla, respectivament),
cal trucar al 977 699 009 i
teclejar l’extensió 371. Per
demanar visita amb el regidor
de Segur, Josep Parera, també
cal trucar al 977 699 009 i
marcar l’extensió 376.

El tinent d’alcalde de Serveis
Interns, Joan Carles Robert,
recorda que “aquests canvis
milloraran l’atenció a la
ciutadania, que no s’haurà
de preocupar de buscar
telèfons departament per
departament”. Internament,
“podrem fer millores,  ja
que tindrem estadístiques
de trucades rebudes i
efectuades, les franges
horàries amb més
demanda...”. A més, les
trucades internes es faran
mitjançant la xarxa digital de
l’Ajuntament i, per tant, seran
gratuïtes.

L’Ajuntament completa la
transició al nou sistema
d’atenció telefònica

La mesura millorarà l’atenció al ciutadà, que ja no haurà de buscar telèfons departament per departament

El Ayuntamiento ha completado
la transición a su nueva atención
telefónica, centralizada en un
único número, el 977 699 009.
Los anteriores números de áreas
y servicios han sido dados de
baja y como referencia se tendrá
el número principal que el
consistorio adoptó en 1998.

El Ayuntamiento ha reforzado
el equipo humano destinado a
la atención telefónica y se ha
dotado de tecnología más
moderna y eficiente. Los
operadores distribuirán las
llamadas a los destinatarios,
pero se puede marcar la
extensión correspondiente para
abreviar el proceso. Para facilitar
esta vía, el Ayuntamiento hace
públicas las extensiones
genéricas de cada área.

Aunque dichas áreas cuentan
con extensión, se conservan
números singulares, como la
Policía Local (977 699 007) o
Calafell Ràdio (977 694 444).
También los de Turismo
(977 699 141 i 977 159 058),
al haberse hecho mucha
difusión de ellos. También
cambia la cita previa con los
concejales de barrio. Para ser
recibido por los concejales del
Poble, la Platja y urbanizaciones,
hay que llamar al 977 699 009
y teclear la extensión 103. Para
pedir visita al concejal de Segur,
Josep Parera, debe marcarse la
extensión 702.

El concejal de Servicios Internos,
Joan Carles Robert, dice que
“la atención ciudadana
quedará muy mejorada. Y
tendremos estadísticas de
llamadas para hacer mejoras
internas”. Además, las
llamadas internas se efectuarán
mediante la red digital del
Ayuntamiento y, por tanto,
serán gratuitas.

Les trucades
internes seran
per xarxa digital
i gratuïtes

ALCALDIA 371
BENESTAR 773
CADASTRE 380
CALAFELL RÀDIO 379
COMERÇ 674
CONTRACTACIÓ 372
COMPRES 372
CULTURA 470
EMPRESA 679
ENSENYAMENT 472

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

977 699 009
extensions directes de les àrees i serveis



comunicació

Calafell ha celebrat del 5 al 7 de gener la festa major de la Candelera, amb actes al nucli històric.

L’espai web de
l’Ajuntament
(www.calafell.cat)
va fregar l’any 2009
els 4 milions de visites.
Aquesta xifra fa de la
web municipal la
principal referència
informativa a Internet
de la ciutadania de
Calafell, i amb
diferència. L’alcalde,
Jordi Sánchez, indica
que “aquest resultat
és fruit de la gestió
que hem aconseguit
fer d’aquest canal,
tot i ser una web
antiquada i
desfassada, que
vam heretar l’any
2007, quan vam
entrar a governar”.

L’alcalde afegeix que
“hi ha hagut moltes
altres urgències i a
la web li hem anat
treient tot el suc
possible”, com
evidencia l’evolució de
les visites en el present
mandat, “a més de
crear el canal
Youtube i espais
web d’algunes
regidories”.

Però la renovació ja
no pot esperar més i

aquest primer
semestre de 2010
l’Ajuntament té previst
estrenar una web
nova, que inclourà
tràmits en línia i serà
accessible.

L’estadística de la
web de l’Ajuntament
permet conèixer

alguns trets del perfil
dels visitants. El màxim
diari de visites es
concentra entre les
10 i les 12 del matí.
El dia de la setmana
amb més moviment
és el dilluns, tot i que
les visites es disparen
en cap de setmana
quan hi ha activitats

al municipi (la notícia
més visitada de tot
2009, per exemple) va
ser una sobre el
Carnaval) i lògicament
durant els mesos
d’estiu.

Alta fidelització

Més del 90% de visites
que rep la web prové
de l’Estat espanyol,
però són remarcables
altres origens
geogràfics, que,
bàsicament, busquen
informació de caire
turístic. Els països
estrangers amb més
visitants són, per
aquest ordre, el Regne
Unit, Holanda, França
i Alemanya.

El 96,8% de
connexions es fa des
del sistema operatiu
Windows i un 83,5%
usa el navegador
Internet Explorer (la
versió més freqüent és
la 8.0). El grau de
fidelització dels
visitants és alt, ja que
un 50,7% té l’adreça
calafell.cat (o la
variant calafell.org)
afegida a les seves
webs preferides.

breus

La web del Ayuntamiento de
Calafell (www.calafell.cat) rozó
durante 2009 los 4 millones de
visitas. Es, por tanto, la principal
referencia informativa en Internet
de la ciudadanía de Calafell, y con
diferencia. El alcalde, Jordi
Sánchez, dice que “el resultado
es fruto de cómo hemos
gestionado la web anticuada
que heredamos en 2007”.

El alcalde añade que “ha habido
muchas otras urgencias y a la
web le hemos ido sacando
todo el jugo posible”, como
pone de manifiesto la evolución
de las visitas en el presente
mandato, “además de crear el
canal Youtube y los espacios
web de algunas áreas”. Pero
la necesidad de renovación es
evidente y durante el primer
semestre el Ayuntamiento
estrenará una web que incluirá
trámites en línea y será accesible.

La estadística de la web permite
conocer algunos rasgos del perfil
de los visitantes. El mayor número
de visitas se concentra entre las
10 y las 12 de la mañana. El día
de la semana con más movimiento
es el lunes, aunque las visitas se
disparan en fin de semana cuando
se celebran actividades en el
municipio (la noticia más visitada
de 2009 fue una sobre Carnaval)
y lógicamente en verano. Más del
90% proviene de España, pero
son remarcables otros orígenes
que buscan información turística.
Los países con más visitantes son,
por este orden, el Reino Unido,
Holanda, Francia y Alemania. El
96,8% de conexiones se efectúan
desde el sistema operativo
Windows y un 83,5% usa el
navegador Internet Explorer (la
versión más frecuente es la 8.0).
La fidelización de los visitantes es
alta, ya que un 50,7% tiene la
dirección calafell.cat (o su
variante calafell.org) añadida a
sus webs preferidas.

La web de l’Ajuntament
va tenir prop de 4 milions
de visites l’any 2009

Preparem nous i millorats serveis digitals municipals

www.calafell.cat
Hi trobareu una completa informació del municipi i notícies actualitzades a diari

651.544
visites

2005

3.775.403
visites

2009
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Calafell Ràdio assoleix 13.000 oients mensuals, segons el Barem de la Comunicació i la Cultura.breus

estadística

L’any passat van néixer a Calafell 284 infants
(144 nenes i 140 nens), segons dades del jutjat
de pau. Al registre civil també s’hi van inscriure
73 defuncions (38 homes i 35 dones) i un total
de 105 matrimonis.

Els noms més freqüents dels nens nascuts van
ser Pol, Adrià, Iker, Carles, Raül, Daniel, Marc
i Albert. Els més sovintejats entre les nenes,
Alba, Lola, Noa, Sara, Nerea, Alèxia o Ariadna,
entre altres. La pluralitat de cultures de Calafell
també es veu reflectida en l’estadística de
naixements. A banda dels infants de famílies
amb nacionalitat espanyola, n’hi ha amb origens
familiars a Marroc, Brasil, Argentina, Colòmbia,
Alemanya, Holanda, Rússia, Xile o Israel. Per
això, entre els nadons nascuts el 2009 n’hi ha
que es diuen Amélie, Jia Yi Xu, Dayana, Yasmin,
Svetlana, Yassir, Vladimir, Rihan o Jan de los
Santos.

Les nacionalitats de les parelles casades també
són molt diverses: espanyola, portuguesa,

italiana, romanesa, equatoriana, brasilenya,
argentina, ucraïnesa o xilena.

Per celebrar els matrimonis amb més espai i
facilitat d’accès que a la sala de plens de
l’Ajuntament, el jutjat de pau acaba d’estrenar
un nou espai. El primer casament s’hi va fer
el 15 de gener. Ara, els locals ocupen 130
metres quadrats.

El jutjat de pau de Calafell va crear-se l’any
1871: va obrir portes el 6 de maig. Hi ha
hagut un total de 39 jutges de pau. El que ha
exercit més temps el càrrec va ser Joan Vives
Nin. L’actual titular, Josep Garriga, ho és des
de 1995. Les funcions més conegudes dels
jutjats de pau són les de registre civil (Garriga
ha fet més de 800 casaments). El jutjat de pau
també és responsable de notificar edictes i
resolucions d’altres instàncies judicials i celebra
actes de conciliació previs a judicis. Una
reforma de l’any 2000 va atribuir-li la
potestat de jutjar les faltes lleus.

En 2009 nacieron en Cafell 284
bebés (144 niñas y 140 niños),
según datos del juzgado de paz.
En el registro civil se inscribieron
también 73 defunciones (38
hombres y 35 mujeres) y un
total de 105 matrimonios.

Los nombres de niño más
habituales fueron Pol, Adrià, Iker,
Carles, Raül, Daniel, Marc y Albert.
Los más frecuentes de niña, Alba,
Lola, Noa, Sara, Nerea, Alèxia o
Ariadna. La pluralidad de culturas
de Calafell se refleja en esta
estadística. Los orígenes familiares
de los nacidos fueron, además
de España, Marruecos, Brasil,
Argentina, Colombia, Alemania,
Holanda, Rusia, Chile o Israel. Por
eso, se han inscrito nombres como
Amélie, Jia Yi Xu, Dayana, Yasmin,
Svetlana, Yassir, Vladimir, Rihan o
Jan de los Santos.

Las nacionalidades de las parejas
casadas también son diversas:
española, portuguesa, italiana,
rumana, ecuatoriana, chilena,
ucraniana o brasileña. Para
celebrar las bodas con mayores
facilidades que en la sala de plenos
del Ayuntamiento, en el juzgado
de paz se ha habilitado un nuevo
espacio: la primera boda se
celebró en él el 15 de enero.
Ahora, el juzgado cuenta con
130 metros cuadrados en total.

El juzgado de paz de Calafell se
creó el 6 de mayo de 1871. Han
ejercido 39 jueces en total. El que
estuvo más tiempo en el cargo
fue Joan Vives Nin. El actual titular,
Josep Garriga, lo es desde 1995.
Las funciones más conocidas del
juzgado de paz son las de registro
civil (Garriga ha casado a más de
800 parejas). El juzgado de paz
también notifica resoluciones y
edictos de otras instancias
judiciales y celebra actos de
conciliación. Una reforma del año
2000 le atribuye la potestad de
juzgar las faltas leves.

L’any passat van néixer a
Calafell 284 nens i nenes

També va haver-hi 105 noces i 73 defuncions, segons dades del jutjat de pau

El jutge de pau, Josep Garriga, a la nova sala de matrimonis habilitada recentment al jutjat.



Els serveis d’ocupació local de
l’Ajuntament de Calafell van
ajudara trobar feina a 148
aturats durant l’any 2009,
mitjançant la Borsa de Treball
municipal. D’aquest total, 55
persones van aconseguir feina
en les obres del Fons Estatal
d’Inversió Local (el primer Pla
Zapatero); 36 es van insertar
laboralment gràcies a ofertes
d’empreses, i 33 mitjançant
diferents plans d’ocupació.
Finalment,  24 persones han

començat a a la concessionària
que explota el complex
municipal de piscines Vilarenc
Aqua, la selecció de personal
del qual va gestionar la Borsa.

“Un dels nostres objectius
principals és combatre la
crisi creant ocupació o
acompanyant les persones
desocupades des que
s’inscriuen fins que signen
un contracte de treball”,
explica la regidora de Treball,

Yolanda Almagro. La regidora
afegeix “l’eficàcia d’aquests
serveis està més que
contrastada, amb una

inserció laboral del 35%
dels inscrits a la Borsa,
però també per a les
empreses, que poden
trobar personal qualificat i
motivat”.

Segons la memòria 2009 de
la regidoria de Treball, 47
empreses han gestionat les
seves ofertes de feina a través
de la Borsa de Treball de
l’Ajuntament. 19 d’elles s’han
donat d’alta al servei durant
l’exercici.

Cohesió i igualtat

Per a Almagro, “a més, la
Borsa de Treball, com tots
els nostres serveis, és un
element de cohesió i
d’igualtat d’oportunitats,
perquè acompanyem
sobretot els col·lectius amb
més dificultats per accedir
a un lloc de treball, com les
dones, els majors de 45
anys, els aturats de llarga
durada, els joves...”.

Per a Almagro, “tot plegat
posa de manifest que la
formació, tot i la seva
importància no és l’única
eina que els ajuntaments
tenim per fomentar
l’ocupació”. No obstant això,
l’Ajuntament de Calafell va
formar durant 2009 a 362
persones, en diferents
programes i cursos, amb un
total de més d’un miler
d’hores de formació. De la
seva banda, l’escola-taller El
Vilarenc, que tancarà portes
el proper 15 de juny, haurà
donat durant dos anys de
funcionament un total de
3.840 hores de formació.

L’Ajuntament ha ajudat a
trobar feina a 148 aturats
durant l’any 2009

Segons la memòria d’activitats de la regidoria de Treball de l’any passat

També s’ha
donat formació
ocupacional a
362 persones

Lliurament dels diplomes de la darrera tongada de cursos de formació que va fer-se l’any passat.

Economia
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El Patronat de Turisme obre la tercera temporada de turisme actiu, centrat en la marxa nòrdica.breus



El director territorial del departament
d'Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat, Àngel Xifré, i el tinent d'alcalde
de Comerç, Carles Rion, van presentar el passat
17 de febrer les novetats en el programa
d'incentius al comerç per a 2010, al qual es
poden acollir els comerciants, professionals i
autònoms i les associacions professionals del
municipi. 60 empresaris van assistir a la
presentació, que va celebrar-se a Segur.

Entre les novetats d'enguany d'aquest
programa (que inclou incentius al comerç,
l'artesania i la moda) figuren les reformes que
es realitzin amb motiu de l'obertura de botigues
en llocs on ja hi havia prèviament establiments.
La inversió mínima necessària és de 10.000
euros, l'ajut arriba al 20% i el màxim de
concessió és de 6.000 euros.

Xifré va destacar que pel que fa als ajuts a les
associacions, aquests inclouen "la gestió de
la pròpia associació (per portar la
comptabilitat o per la contractació d'un
dinamitzador, per exemple), accions de
promoció i publicitat, l'aposta per les
tecnologies o la formació". Els ajuts màxims
poden arribar als 15.000 euros i fins al 50 per
cent de la inversió.

Carles Rion va subratllar que la regidoria de
Comerç "posa a disposició els seus mitjans
i el seu material per informar i acompanyar
els comerciants calafellencs en el procés
de tramitació". Justament la tamitació “on
line”, per Internet, és una de els novetats
d'aquest programa d'ajuts de la Generalitat.
La data límit de presentació de sol·licituds
expira el proper 31 de març.

El termini per demanar els ajuts finalitza el proper 31 de març

La Generalitat presenta els
incentius al comerç de 2010

L’Ajuntament
publica el
calendari del
contribuent
L’Ajuntament ha fet públic el
calendari del contribuent per a
2010. El tinent d’alcalde de Serveis
Internts, Joan Carles Robert, ha
explicat que “aquesta eina
permet conèixer a la ciutadania
en quins moments ha de complir
amb la hisenda municipal i, així,
poder planificar-se”. Cal recordar
que els contribuents poden
domiciliar els pagaments (cal
adreçar-se a les oficines de BASE).
A més, hi ha l’opció de fer el
pagament durant els períodes
voluntaris, en les següents dates:

Vehicles de tracció mecànica
del 30 d’abril al 31 de maig

Taxa de guals
del 30 d’abril al 30 de juny

IBI (urbana)
del 30 de juny al 30 d’agost

IBI (rústica)
del 30 de juny al 30 d’agost

Bens immobles de
característiques especials
del 30 de juny al 30 d’agost

Conservació del cementiri
del 30 de juny al 30 d’agost

IAE
del 30 de juliol al 30 de setembre

Parades mercat municipal
Pagament únic del 30 de juliol al
30 de setembre, o en dotze
pagaments mensuals

Recordem que l’IBI, si està
domiciliat, pot fraccionar-se en tres
terminis, el 4 de juny, el 13 d’agost
i el 2 de novembre. Si s’opta per
un únic pagament, el rebut es girarà
el 13 d’agost.
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Els serveis de la regidoria de Treball poden consultar-se a la web http://treball.calafell.catbreus

Suport al comerç innovador i amb valor afegit
El director territorial d’Innovació, Universitats i Empresa va aprofitar l’estada a Calafell per
expressar el seu suport a establiments comercials locals. Segons el regidor de Comerç, Carles
Rion, “estarem sempre al costat dels emprenedors que innovin i aportin un valor afegit de
qualitat”. Xifré i Rion van visitar la nova franquícia local de la cadena d’òptiques Alain Afflelou
i la botiga d’esports Doña Amparo, que recentment ha tirat endavant una important millora.



L’Àrea de Comerç i Innovació de l’Ajuntament
ha començat a escalfar ja els motors de la
propera Passarel·la Calafell. El certamen de
moda, que celebrarà la setena edició, tindrà
lloc el 19 de juny, a dos quarts d’11 de la nit,
a la plaça dels Països Catalans. Prèviament, el
5 de juny, a la plaça pública del Port de Segur
se celebrarà el tradicional càsting popular,
que selecciona models locals que desfilaran
al costat dels professionals.

El tinent d’alcalde de Comerç, Carles Rion,
s’ha reunit ja amb els comerciants que van
participar en la Passarel·la de 2009. “El balanç
del certamen és positiu i els comerços
volen continuar-hi vinculats”, explica. Rion
també recorda que “la Passarel·la és un gran
espectacle, ja consolidat, que exhibeix la
qualitat del comerç local i funciona també
com a festa inaugural de la temporada
comercial d’estiu, que contribueix a la
promoció econòmica de Calafell,
especialment en temps de crisi”.

El Área de Comercio e Innovación ya ha
comenzado a calentar los motores de la
próxima Passarel·la Calafell. El certamen de
moda, que celebrará su séptima edición,
tendrá lugar el 19 de junio, a las 22.30 horas,
en la plaza dels Països Catalans. Previamente,
el 5 de junio, en la plaza pública del Puerto,
se celebrará el tradicional cásting popular, que
selecciona a modelos locales que desfilarán
junto a los profesionales.

El teniente de alcalde de Comercio, Carles
Rion, se ha reunido ya con los comerciantes
que participaron en la Passarel·la de 2009.
“El balance es positivo y los comercios
quieren continuar participando”, explica.
Rion también recuerda que “la Passarel·la és
un gran espectáculo, ya consolidado,
que exhibe la calidad del comerio local
y es la fiesta inaugural de la temporada
comercial de verano, que contribuye a
la promoción económica de Calafell,
especialmente en tiempos de crisis”.

El certamen de moda se celebrarà enguany el 19 de juny proper

La Passarel·la Calafell
ja escalfa motors

La Xatonada
se celebrarà
el 7 de març
La IX Xatonada Popular se celebrarà
el proper 7 de març, al llarg del
matí, a la plaça del Port de Segur.
La festa estarà dedicada a l’amanida
a base d’escarola típica de la
gastronomia del Penedès. El
Patronat Municipal de Turisme
confia repetir, com a mínim, el
servei de 1.100 racions de xató.
Una mitja dotzena de restauradors
locals preparan el xató que se
servirà durant la jornada.

El 13 i el 14
de març, XII
Mercat d’Estocs
Els dies 13 i 14 de març, Calafell
celebrarà la 12 edició del Mercat
d’Estocs. Per als compradors, es
tracta d’una ocasió d’aconseguir
grans oportunitats. I per als
establiments, per a regularitzar
estocs i actualitzar el gènere.
També és una activitat que aporta
dinamisme a l’economia local, en
època de temporada baixa.
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La regidoria de Treball ha superat amb èxit l’auditoria de renovació de la certificació ISO de qualitat.breus

El tinent d’alcalde de Comerç, Carles Rion (al centre), amb els comerciants participants en la Passarel·la.
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El Patronat Municipal de Turisme
de Calafell ha signat el conveni
Córner 2010, una iniciativa
amb la qual compartirà l’esforç
promocional amb la resta de la
Costa Daurada. En aquesta
nova edició del conveni, que
promou la Diputació de
Tarragona, participaran 16
patronats i organismes públics
municipals de promoció
turística, dos consells comarcals
i un operador lúdic privat.

El conveni perveu 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).

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 del conjunt de la
Costa Daurada i dels
municipis que en aquella
ocasió no són presents”.

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 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 que en deriva ens
beneficia a tots”.

Experiència satisfactoria
durant vuit anys

Els signants del conveni Córner
2010 són els patronats de
Tarragona, Reus, Cunit,
Torredembarra, Creixell,
Cambrils, Altafulla, Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant, Mont-
roig del Camp, Roda de Barà,
El Vendrell, Calafell, Salou, Vila-
seca/La Pineda Platja, Valls i
Montblanc. També els consells
comarcals de la Conca de
Barberà (en representació de la
Ruta del Císter) i del Priorat, a
més del parc temàtic Port
Aventura.

En l’acte de signatura del
conveni, que va fer-se el 12 de
gener a Tarragona, el president
de la Diputació, Josep Poblet,
va destacar que aquesta “la
participació als certàmens
firals és una de les línies
més importants per a la
promoció turística i la
modalitat córner, pionera
al país, ha estat molt
safisfactòria en els darrers
vuit exercicis”. Poblet va afegir
que “aquest conveni
requereix la coordinació i
la integració d’esforços
davant objectius comuns i
les sinèrgies generades es
tradueixen en una més
elevada eficàcia de les
acciones, una major
notorietat i una millor
gestió dels recursos i del
temps”.

Acord entre la Diputació de Tarragona i 19 municipis i comarques per coordinar la presència a fires

Turisme de Calafell compartirà
l’esforç promocional amb la
resta de la Costa Daurada
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Del 26 al 28 de març se celebraran a Calafell les primeres jornades tècniques de turisme actiu.breus

Foto de família dels signants del conveni, a l’entrada de la Diputació de Tarragona el 12 de gener.



economia

El conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa de la
Generalitat, Josep Huguet, va
anunciar, el 19 de febrer durant
la seva visita a Calafell, que el
govern català buscarà empreses
que estiguin interessades a
implantar-se al Parc Empresarial.
A través de l'organisme públic
Accio, destinat a la captació
d'inversions, la Generalitat
buscarà companyies que
estiguin interessades en una
ubicació ben comunicada i
que, preferentment, es dediquin
a la investigació, la innovació
tecnològica i el
desenvolupament.

L’alcalde, Jordi Sánchez, va
destacar que al departament
d’Innovació se li facilitarà
documentació perquè pugui
“vendre” les excel·lències del
Parc Empresarial, situat a peu
d’autopista. “Volem que el
Parc sigui un pol d’atracció
d’empreses que aportin un
plus de qualitat”, va dir
l’alcalde.

Per al tinent d’alcalde de
Comerç i Innovació, Carles
Rion, “la col·laboració del
govern de Catalunya és una
excel·lent notícia, perquè
ajudarà a desenvolupar
l’economia local en un
punt tan estratègic com la
seva diversificació”.

A més, el conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa va
anunciar també que el govern
català inclourà la Ciutadella
Ibèrica com el referent del món

ibèric en la promoció turística
de Catalunya. Huguet va voler
felicitar l’Ajuntament pel treball

de reconstrucció del jaciment
i les millores que s’hi han fet,
perquè “actuacions com
aquestes segueixen la línia
que busca el govern de
Catalunya per tal de fer
entenedor al gran públic
un patrimoni històric de
gran valor”.

Per això, segons el conseller, la
Ciutadella serà inclosa “com

a referent català i també
internacional” en el Pla de
Recursos Intangibles, un
programa que en un període
de 10 a 15 anys posarà en valor
deu indrets de Catalunya que
sobresurten pel seu pes històric
o per elements intangibles
com poden ser les llegendes
o les rutes literàries.

Preacord amb l’Ajuntament

Huguet va confirmar, a més
que “hem establert un
preacord amb l'Ajuntament
de Calafell per signar un
conveni de cara a prioritzar
aquells elements locals que
tenen interès turístic de
país. Ja enguany mateix
podria aprovar-se algun
ajut”.

Els dos principals projectes
que té en cartera la Ciutadella
és la creació d’un centre
d’interpretació de la cultura dels
ibers i la construcció d’un accès
de vianants amb el Passeig
Marítim. Un altre objectiu és
mantenir i ampliar el programa
d’activitats educatives que s’hi
desenvolupen (el públic més
nombrós del recinte és, ara per
ara, l’escolar). I és en aquestes
línies de treball que podria
implicar-se econòmicament la
Generalitat.

Segons l’alcalde, “el conseller
d’Innovació ha pogut
comprovar de primera mà
que hi ha un municipi com
el nostre que de forma
molt valenta ha apostat
per destinar recursos per
recuperar i millorar un
patrimoni  històric tan
destacat com la Ciutadella
Ibèrica”. I afegeix que
“l’anunci de la Generalitat
és una altra gran notícia
per Calafell”.

El govern català farà de la Ciutadella Ibèrica un referent turístic de país

La Generalitat buscarà
empreses que es vulguin
instal·lar al Parc Empresarial

15

La Cooperativa Agrícola de Calafell tindrà una benzinera als seus terrenys del Parc Empresarial.breus

Empenta vital a
la diversificació
de l’economia
calafellenca

Dues imatges de la visita del conseller Josep Huguet i de les autoritats municipals
al recinte de la Ciutadella, el passat 19 de febrer.
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Algunes de les principals
immobiliàries de Calafell han
creat una agrupació, l’objectiu
de la qual és treballar
conjuntament contra els
efectes de la crisi econòmica.
Les empreses agrupades són
Sant Telm, Immoban, Villa-
Service, Finques Garbí, Fi·la
Inmobiliaria, Finques Orven,
Finques Cossetània i Finques
Vilarenc.

Segons els promotors, la
finalitat de l’agrupació és
que les agències immobiliàries
deixin de competir i passin a
col·laborar. Ho faran amb
un sistema de captació
compartida de clients, tant els
que oferten habitatge per a la
seva venda com els que en
volen comprar.

Sergi Verge, assessor
immobiliari d’Immoban i
persona que encapçala aquest
projecte, explica que “la
cooperació entre les
empreses genera unes
sinèrgies que fan que
deixem de competir i
passem a col·laborar”.
Afegeix que “el procés,
que implica un canvi de
procediments i de
mentalitat, ha resultat

cabdal per encarar la crisi
del mercat immobiliari i
és avantatjosa per tots els
participants en la compra-
venda d’habitatges”.

En la presentació de
l’agrupació, el 24 de febrer,
l’alcalde, Jordi Sánchez, va
destacar “la importància del
sector immobiliari a Calafell
i el que ha de tenir encara,
per la qual cosa és vital que
surti reforçat de la crisi”.

De la seva banda, el tinent
d’alcalde de Comerç, Carles
Rion, va destacar “la filosofia
de compartir esforços no
pot portar sinó rèdits
positius per al sector i, en
general, per a l’economia
local”.

Les empreses col·laboraran, en comptes de competir, per captar clients

Les immobiliàries s’alien
per fer front a la crisi

Algunas de las principales
inmobiliarias de Calafell han creado
una agrupación, cuyo objetivo es
trabajar conjuntamente contra los
efectos de la crisis económica. Las
empresas agrupadas son Sant Telm,
Immoban, Villa-Service, Finques
Garbí, Fi·la Inmobiliaria, Finques
Orven, Finques Cossetània i Finques
Vilarenc.

Según los promotores, la finalidad
de la agrupación es que las agencias
inmobiliarias dejen de competir y
pasen a colaborar. Lo harán con un
sistema de captación compartida
de clientes, tanto vendedores como
compradores.

Cambio de mentalidad

Sergi Verge, asesor inmobiliario
de Immoban y persona que lidera
este proyecto, explica que “la
cooperación entre empresas
genera sinergias que consiguen
que dejemos de competir y que
pasemos a colaborar entre
nosotros”. Añade que “el
proceso, que implica una serie
de cambios de procedimientos
de trabajo y de mentalidad,
ha sido caudal para encarar la
 crisis del sector inmobiliario y
es ventajosa para todos los
participantes en la compra-
venta de viviendas”.

En la presentación pública de la
agrupación, el 24 de febrero, el
alcalde, Jordi Sánchez, destacó
“la importancia del sector
inmobiliario en Calafell, y la
que le corresponde tener
todavía en el futuro, por lo
que es vital que salga
reforzado de la crisis”.

Por su parte, el teniente de alcalde
de Comercio, Carles Rion, destacó
“la filosofía de compartir
esfuerzos no puede traer sino
réditos positivos para el sector
y, en general, para la economía
 local”.

economia

Es reprenen les estades a Calafell d’equips de futbol de Suïssa, que animen la temporada baixa.breus
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Un sector vital
de l’economia
local quedarà
reforçat

El tinent d’alcalde de Comerç, Carles Rion (al centre), amb els representants de les immobiliàries participants en l’associació.



Trobareu informació de Vielha e Mijaran a la seva web municipal: www.vielha-mijaran.orgbreus

Vielha e Mijaran
Ajuntament de CalafellInformació sobre el projecte d’agermanament amb la capital de l’Aran

L’Ajuntament de Vielha e
Mijaran ha aprovat iniciar el
tràmit per agermanar la capital
de l’Aran amb Calafell. El 27
de gener passat, el ple de Vielha
va acordar engegar el procés,
en una sessió  a la qual va assistir
una representació de Calafell.
La delegació estava encapçalada
per l’alcalde, Jordi Sánchez, i
pels portaveus dels cinc grups
municipals que formen la
corporació.

L’alcalde de Vielha,  Pau
Perdices, va dir que “la
voluntat de les dues viles
és establir i consolidar el
coneixement mutu i
l’intercanvi d’experiències
com  a viles turístiques, de
progrés i de cultura”.

De la seva banda, l’alcalde de
Calafell va mostrar la disposició
del municipi a organitzar amb
Vielha e Mijaran activitats en el
camp de l’esport i del lleure.
“Les dues localitats podem
complementar-nos
amb les nostres ofertes
respectives turístiques de
mar i de muntanya, amb
esports d’hivern i nàutics”,
va afegir.

Els contactes entre Calafell i
Vielha per engegar un possible
agermanament van arrencar
ara fa un any. El 10 de març
de 2009, el llavors alcalde de
Vielha, Josep Calbetó, va visitar
Calafell. I el dia 20 d’aquell
mateix mes, l’alcalde de Calafell

va tornar la visita a la
capital de l’Aran, tot visitant
l’Ajuntament i la seu del
Conselh Generau. Aquest
intercanvi inicial es feia ressò
d’una prolongada relació

“de anys i anys de visites
mútues, dels que anem a
fruir del Pirineu i dels que
venen a fruir del mar”,
segons va dir en aquella
ocasió Jordi Sánchez.

L’Ajuntament de Vielha
aprova l’agermanament

Calafell i la capital de l’Aran volen compartir els respectius atractius i valors

El Ayuntamiento de Vielha e
Mijaran ha aprobado iniciar el
trámite para hermanar a la
capital del Aran con Calafell. El
pasado 27 de enero, el pleno
de Vielha tomó el acuerdo, en
una sesión a la que asistió una
representación de Calafell. La
delegación estaba presidida por
el alcalde, Jordi Sánchez, y los
portavoces de los cinco grupos
que forman la corporación.

El alcalde de Vielha, Pau
Perdices, señaló que “la
voluntad de nuestros dos
municipios es establecer y
consolidar el conocimiento
mutuo y el intercambio de
experiancias como
localidades turísticas, de
progreso y de cultura”.

Por su parte, el alcalde de
Calafell mostró la disposición
del municipio a organizar con
Vielha e Mijaran actividades en
el campo del deporte y el ocio.
“Nuestras ofertas turísticas
respectivas de mar y
montaña, con deportes de
invierno y náuticos,
pueden complementarse”,
añadió.

Los contactos entre Calafell y
Vielha para iniciar un posible
hermanamiento arrancaron
hace un año. El 10 de marzo
de 2009, el entonces alcalde de
Vielha, Josep Calbetó, visitó
Calafell. Y el día 20, el alcalde
de Calafell devolvió la visita a
la capital aranesa. Dicho
intercambio se hacía eco de una
relación “de muchos años de
visitas mutuas, de quienes
vamos a disfrutar del Pirineo
y de quienes vienen a
disfrutar del mar”, dijo
entonces Jordi Sánchez.
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De dalt a baix: foto de família de la corporació de Vielha amb la delegació de Calafell;
i els dos alcaldes, als estudis de Catalunya Ràdio a la capital de l’Aran.
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esports

Més de mil persones van passar el 30 de gener pel bus que exhibeix les sis copes del Barça.breus

El Club Patí Calafell es va
proclamar, el passat 7 de febrer,
campió de la Copa del Príncep
d’hoquei. L’equip calafellenc es
va imposar en la final al San

Antonio de Pamplona (5-4),
desprès d’eliminar, en la
semifinal al CP Voltregà (6-5).
El pavelló Joan Ortoll es va
omplir de gom a gom amb

motiu de la final a quatre
d’aquesta competició, que
juguen els primers classificats
de la Primera divisió estatal
d’hoquei (equivalent a una

segona divisió). La victòria
calafellenca ratifica l’excel·lent
temporada de l’equip local,
en un any en què ha estrenat
categoria desprès de l’ascens.

Felicitats, campions!
El Club Patí Calafell es proclama, a casa, campió de la Copa del Príncep d’hoquei



L’Ajuntament fomentarà la formació dels seus treballadors per millorar l’atenció al ciutadà.breus

joventut
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L’alegria es va desfermar en acabar la gran final, que no tan sols va ser molt
disputada, sinó que es va decidir en els últims segons del partit.

Ja funciona el nou
fòrum d’entitats
joves al Poble

Situat a l’antic Centre Recreatiu de la Cooperativa

La regidora de Joventut, l’alcalde i el representant territorial de Joventut,
Jean-Marc Segarra, al nou local.

El nou Espai Jove-Fòrum
d’Entitats va inaugurar-se el
passat 30 de gener. El local
està situat a l’antic Centre
Cultural i Recreatiu de la
Cooperativa Agrícola, al
carrer Marquès de Samà, al
Poble. Segons la regidora
de Joventut, Yolanda
Almagro, “el local està
pensat per a entitats i
grups que vulguin fer
activitats (reunions,
exposicions, xerrades...)
i no disposin d’espai”. La
inversió efectuada en aquest
local (21.000 euros) és la
principal aposta per a
dinamitzar aquest 2010 el
teixit associatiu juvenil del
municipi. Les entitats i grups
que vulguin usar l’espai han
de trucar al 977 69 90 09
(ext. 678) o contactar amb
el correu electrònic
joventut@calafell.org

El nuevo Espacio Joven-
Fórum de Entidades abrió el
pasado 30 de enero. El local
está situado en el antiguo
Centro Recreativo de la
Cooperativa Agrícola, en el
calle Marquès de Samà, en
el Poble. Según la concejal
de Juventud, Yolanda
Almagro, “el local está
pensado para entidades
y grupos que quieran
programar actividades y
no dispongan de
espacio”. La inversió
efectuada en el local
(21.000 euros) es la principal
apuesta para dinamizar
durante 2010 el tejido
asociativo juvenil del
municipio. Para solicitar el
uso del local, hay que llamar
al 977 69 90 09
(ext. 678) o contactar con
el correo electrónico
joventut@calafell.org



4 dijous

>Dia Internacional de la
Dona Treballadora
Cinema d’igualtat
Julie & Julia
(Estats Units, 2009)
Directora Nora Ephron

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

6 dissabte

>Xerrades Casa Barral
Vicenç Villatoro
Escriptor, periodista i polític
Premi Ramon Llull 2010
19 h
Museu Casa Barral

>Cicle de teatre
Tossa 1914
Esbart Vila del Vendrell
Direcció Manel Erruz
22 h
Teatre Auditori municipal
Preu 6 euros

7 diumenge

>9a Xatonada popular
Plaça del Port de Segur
11 h
Inici de la degustació
Tiquet 7 euros

12 h
Exhibició xatonaires infantils

>Cicle de teatre
Tossa 1914
Esbart Vila del Vendrell
Direcció Manel Erruz
22 h
Teatre Auditori municipal
Preu 6 euros

11 dijous

>Dia Internacional de la
Dona Treballadora
Lectura del manifest
Presentació del Pla Local de
Polítiques de Dones
Reconeixement de la
trajectòria vital i professional
d’una dona del municipi
18 h
Dependències Platja

13 dissabte

>Presentació de llibre
L’última baula d’una cadena
Una repsosta en família a la
malaltia mental severa
Autors Núria Feliu, Roser
Feliu, Maria Feliu i Josep
Maria Feliu Maspons
12.30 h
Museu Casa Barral

>Campionat de
Patinatge Artístic
Organitza Secció Patinatge
Artístic Club Patí Calafell
Tot el dia
Pavelló Joan Ortoll

14 diumenge

>Campionat de
Patinatge Artístic
Organitza Secció Patinatge
Artístic Club Patí Calafell
Tot el dia
Pavelló Joan Ortoll

18 dijous

>Dia Internacional de la
Dona Treballadora
Xerrada. Dona i Salut
Organitzen
Institut Català de les Dones
i regidoria d’Igualtat
18 h
Dependències Platja

27 dissabte

>Xerrades Casa Barral
Flàvia Company
Escriptora, periodista i
traductora
Escriptor, periodista i polític
19 h
Museu Casa Barral

28 diumenge

>Cicle de teatre
Las gallegas
Cia Lolita Corina
Direcció Àlex Navarro
19 h
Teatre Auditori municipal
Preu 8 euros (taquilla)
         7 euros (anticipada)
         5,20 euros (menors
         18 anys i jubilats)
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Calafellactivitats
març2010

Temporada de
marxa nòrdica

Sortides
guiades des
de la plaça
dels Països
Catalans.
Dissabtes
a les 10 i a
les 17 h
Diumenges
a les 10 h
Activitat
gratuïta

Jornades
tècniques de
marxa nòrdica

Del 26 al 28 de març, el
Patronat Municipal de
Turisme organitza les 1s
Jornades de Turisme
Actiu. Les jornades es
desenvoluparan a les
dependències de la Platja
sota el lema “Esport,
salut i marxa nòrdica”.
Vegeu www.calafell.cat
per més informació.

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 29 30 31



Necessitem
voluntaris per a
la 1a Festa de la
gent gran

El 16 d’abril se celebrarà a
Calafell la 1a Festa de la
gent gran de Calafell. Els
actes començaran a les 12
del migdia i se celebraran,
fins a la tarda, a la carpa
annexa al pavelló Joan Ortoll.
La regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament fa una
crida a totes les persones
que, de forma voluntària,
vulguin col·laborar en
l’organització. Per participar
com a voluntari en la Festa
cal posar-se en contacte amb
la regidoria, trucant al telèfon
977 699 009 (ext. 773).

Cursos per a
persones grans

La regidoria de Benestar
Social organitza cinc cursos
de primavera per a la gent
gran: tres d’informàtica, un
de cuina i un per tenir cura
de persones dependents. Per
inscriure’s, cal tenir 60 anys
o més i estar empadronat a
Calafell. Inscripcions a partir
del 3 de març, a la seu de
Benestar (Lluís Companys
57), o al telèfon 977 699 009
(ext. 773).

Campionat 3x3
de bàsquet

El 30 de març (categories de
prebenjamí a cadet) i el 3
d’abril (júnior i sènior), se
celebrarà al pavelló Jaume
Vilamajó el IV Campionat de
Pasqua de bàsquet 3x3.
Organitzen el Club Bàsquet
Calafell i la regidoria
d’Esports. Inscripcions al
pavelló del 3 al 25 de març.
Informació 677 419 676
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DILLUNS
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 VA D’ESPORTS
10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUÈ HAS DINAT
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 VA D’ESPORTS
22.00 BOULEVARD CLUB
23.00 SONA FREAK
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB

DIMARTS
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 PORTAVEUS
10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUÈ HAS DINAT
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 L’HORA DEL JAZZ
22.00 BOULEVARD CLUB
23.00 EL JARDÍ DELS
CLÀSSICS
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB

DIMECRES
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 100X100 CALAFELL

10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUÈ HAS DINAT
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 LA CLAQUETA
22.00 RETRO
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB

DIJOUS
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 STOP
10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUÈ HAS DINAT
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 HOY CULTURA
23.00 NOMÉS TU I JO
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB

DIVENDRES
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 FIL DIRECTE
          AMB L’ALCALDE
10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUÈ HAS DINAT
(COM RÀDIO)

16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 VA D’ESPORTS
22.00 ESCUELA DE CALOR
23.00 +D18
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB
06.00 AMUNT I AVALL
(COM RÀDIO)

DISSABTE
07.00 AMUNT I AVALL
(COM RÀDIO)
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 RÀDIONOTICIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
(COM RÀDIO)
15.00 L’ARCÀDIA
16.00 RIURE X RIURE
17.00 TARDA DE SATURN
22.00 RETRO
24.00 QUEDEM A LA RÀDIO
03.00 TARDA DE SATURN
06.00 AMUNT I AVALL
(COM RÀDIO)

DIUMENGE
07.00 AMUNT I AVALL
(COM RÀDIO)
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 RÀDIONOTICIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
(COM RÀDIO)
15.00 INFREQÜÈNCIA
16.00 L’HORA DEL JAZZ
17.00 TARDA DE RÀDIO
22.00 RETRO
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 DIUMENGE DE RÀDIO

programació tardor-hivern 2009-2010
107.9 FM
emissió per internet www.calafellradio.com
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grups municipals

ADMC

CONTRA LA CRISI I AMB L’OCUPACIÓ
Al PSC tenim molt clar que la crisi s’ha de combatre
decididament, també des de l’àmbit local. No és cert que els
ajuntaments no en puguem fer res i Calafell n’és un bon
exemple, amb un paquet de 30 mesures anticrisi. Potser la
més important de totes sigui l’atenció i l’acompanyament a
les persones aturades. Sovint es diu que la formació és la
principal eina a l’abast dels ajuntaments per fomentar
l’ocupació. Però a Calafell estem demostrant, amb fets, que
la inversió pública és també un bon instrument de creació
de llocs de treball. I que poden haver serveis municipals
d’ocupació excepcionament eficaços a l’hora d’aconseguir

la inserció laboral de les persones sense feina. L’any 2009,
la Borsa de Treball gestionada per l’Ajuntament va trobar
feina a 148 persones que no en tenien. L’any 2008, la xifra
va arribar a 215. La pròpia crisi no ajuda, perquè el que
precisament manca són prous ofertes de treball. No obstant
això, el balanç que pot presentar la regidoria de Treball ja el
voldrien municipis més grans i amb més mitjans que Calafell.
I aquesta és la línia amb què volem continuar: eficàcia en la
gestió, combinada amb la millor atenció a les persones que
siguem capaços de tenir. És, d’altra banda, la filosofia d’un
partit com el socialista, que no ha aconseguit per casualitat
situar-se en la centralitat de la vida pública.

CONTINUEM AMB LA DEFENSA D’UN POUM
DE TOTS I TOTES
Ateses totes les queixes i suggeriments rebudes fins ara, a
les nostres seus, sobre aquest tema tant important en el que
estem immersos, ADMC, dins de l’equip de govern, tal i com
us vàrem fer saber, estem fent tot el que cal per tal de
modificar aquells punts que ens heu plantejat que us
preocupen.
De manera que els afectats de les zones com c. Baixador-
Carretera-Ferrocarril, Zona equipaments C-31 (entrada Segur
de Calafell), Actuació de dotació Centre de Segur de Calafell,

Plaça del Mediterrani, Centre Segur-Edifici Correus-Hostal
Lleida, Pablo Neruda, etc... i moltes altres, ja que no les
podem anomenar aquí totes, podeu estar segurs que, des
d’ADMC, continuem treballant per què aquest POUM sigui
de tots i totes. És a dir, que, per una banda, volem situar al
municipi en el segle 21 i, per altra banda, atenent en primer
lloc a les persones, hem de minimitzar al màxim qualsevol
tipus d’afectació als nostres veïns. Així doncs, tirem endavant
d’una manera consensuada aquest POUM. ADMC continua
estant, com sempre a la vostra disposició. FEM-HO ENTRE
TOTS.

RENOVEM EL COMPROMÍS AMB EL COMERÇ
El suport al comerç local de Calafell és un dels eixos
fonamentals del programa d’Esquerra Republicana de
Catalunya. El nostre grup municipal pot tirar-lo endavant,
amb el suport de tot l’equip de govern, des de l’Àrea de
Comerç i Innovació. Una àrea que no tan sols és eficaç,
sinó també eficient. És a dir, capaç d’aconseguir resultats
tangibles amb uns recursos raonables. Part d’aquesta feina
és posar també en dansa els recursos econòmics d’altres
administracions, com és el cas de la Generalitat. Per això,

com ja havíem fet en exercicis anteriors, hem presentat a
Calafell el programa d’incentius al comerç de proximitat
que el govern de Catalunya ha convocat aquest 2010. Hem
volgut que els nostres comerciants i empresaris coneguessin
de primera mà els ajuts que poden rebre per millorar els
seus negocis. Però també hem posat a la seva disposició els
mitjans de la regidoria per facilitar-los els tràmits. També és
així com es percep que estem amb el comerç calafellenc,
d’una forma molt especial amb els emprenedors que
arrisquen i treballen amb qualitat i creant valor afegit.

PER LA REBAIXA DELS SOUS DELS NOSTRES POLÍTICS
Davant el fet que l’Equip de Govern va desestimar totes les
al·legacions del Grup Municipal del PPC als pressupostos generals,
entre les que es trobava la rebaixa del 20% dels nostres companys
de Consistori, la Regidora-Portaveu del Grup Municipal del PPC,
Olga Elvira, va demanar la rebaixa voluntària del seu sou com
a exemple a seguir dins l’Ajuntament, sol·licitud que es va
formalitzar oficialment davant el Registre d’Entrada de
l’Ajuntament el passat 2 de febrer i on es demana que la seva
aportació vagi destinada cap a les partides de Seguretat Ciutadana
i Comerç. Perquè en temps de crisi econòmica, tots ens hem
d’estrènyer el cinturó i, quan econòmicament no s’arriba a tot,
els polítics han de donar exemple de prioritzar les necessitats de
la nostra ciutadania. Per això des del Grup Municipal del PPC
de Calafell tornem a demanar públicament la rebaixa del 20%

del sou dels càrrecs electes, personal directiu i personal eventual
del nostre Ajuntament, ja que aquesta rebaixa de sous, sense
tenir en compte despeses de assegurances personals, quotes
empresarials a la Seguretat Social, gratificacions i plusos de
productivitat, entre d’altres, representaria un estalvi per a les
arques municipals que permetria doblar les partides actuals de
Seguretat Ciutadana i Comerç. Aquestes partides, que representen
només un 0,5% del total dels pressupostos generals per aquest
any acabats d’aprovar per l’Equip de Govern, son les regidories
més pobres, i per contra són les partides més sensibles pel nostre
Municipi i de major urgència d’actuació. I pel Grup Municipal
del PPC de Calafell, és prioritari abans donar resposta a la nostra
Seguretat Ciutadana i al nostre Comerç, que mantenir sous de
personal que estan fora de mercat i que són ofensius dins d’una
política d’equitat social i de distribució de la renda pública.

LES POLíTIQUES SOCIALS NO ARRIBEN NI A UN 5%
DEL TOTAL DEL PRESSUPOST
L'alcalde diu que la major part del pressupost de
l’Ajuntament va destinada a polítiques socials, com ara
recolzar la gent del nostre municipi que no té feina,
entre d'altres mesures. Però la realitat és que dels
41.464.405,62 euros del total del pressupost, només es
dedica el 4,58% a les partides de Sanitat, Ensenyament,
Esport, Benestar social i Treball. A més a més, la gent
que es contracta ha de tenir el carnet d'algun partit de

l'equip de govern. I, per si no hi hagués prou, hi haurà
un nou cap de gabinet d'Alcaldia que costarà 96.000
euros més. Tanta ajuda necessita l'Alcalde? Tants
compromisos electorals ha de pagar? Director d'Alcaldia:
96.000 euros, cap de gabinet d'Alcaldia: 96.000 euros,
Sr. Romero: 120.000 euros, etc. Vostè l’anomena política
social, senyor Sánchez, però nosaltres li diem política
electoral. Per cert, la ciutadania de Calafell ja té un nou
espai on podrà trobar una visió diferent de la realitat del
nostre municipi: joanolivella.wordpress.com
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serveis

edita Ajuntament de Calafell producció consultoralocal.com imprimeix Indugraf Offset SA D.L. T-332-08crèdits

a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10 h

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

SIAD: nou servei
d’informació i
atenció a les dones

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

És un servei públic d’atenció directa, totalment gratuït i de gestió
municipal. S’adreça a totes les dones empadronades a Calafell
i ofereix orientació i assessorament jurídic i psicològic.
Funciona els dimarts i dijous de 16 h a 18.30 h, i els dijous i
divendres, de 9 h a 14 h, a la regidoria de Benestar Social.
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regidors de barri

Josep Parera

regidor de barri
de Segur

tots els dijous
de 10 a 12 h

dep. de Segur
(Joan Maragall 30-32)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 376)

Teresa Cumplido

regidora de barri
del Poble

tots els dimarts
de 10 a 12 h

Cal Bolavà
(av. Generalitat 1)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

M. Josepa Sans

regidora de barri
de la Platja

tots els dijous
de 10 a 12 h

dep. Comerç
(Jaume Jané 2)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

José Bonilla

regidor
d’urbanitzacions

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

Informació general
www.dnielectronico.es

expedició del

dni electrònic
a Calafell

on trobar
el butlletí

Servei d’Atenció al Ciutadà
Plaça de Catalunya 1
Dependències de la Platja
Carrer Sant Pere 29-31
Dependències de Segur
Carrer Joan Maragall 32
CAP de Calafell
Carretera de l’Estació s/n
Consultori de Segur
Carrer Joan Maragall 32
Biblioteca Ventura Gassol
Passeig de la Unió s/n
Biblioteca Casa Nova
Carrer Dinamarca 8
Oficina de Turisme del Port
Plaça del Port s/n
Pavelló Jaume Vilamajó
Avinguda Alemanya 1
Ciutadella Ibèrica
C-31, km 141,1
Casa Barral
Passeig Marítim 18
Cal Bolavà
Avinguda Generalitat 1
Àrea de Comerç
Carrer Jaume Jané 2
Benestar Social
Carrer Lluís Companys 57Carrer Lluís Companys 57, baixos. Telèfon 977 69 90 09 (ext. 773)



el nucli històric
un nou pla Zapatero
més millores a Segur

i aquest
2010, a més

Un somni
que es fa realitat

Recuperació mediambiental
del front marítim de Calafell

Presupost 7 milions d’euros
Inici d’obres tardor de 2010


