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Suplement d’informació econòmica local   Pàgines centrals

Adquirits 2.800 metres quadrats per fer les primeres 250 places d’un total de 550

L’Ajuntament compra terrenys per
fer un aparcament soterrat a la Platja
L’Ajuntament de Calafell ha adquirit els terrenys
del Blanquet, coneguts amb aquest nom perquè
hi ha una antiga planta de productes de la calç,
per fer-hi 250 places d’aparcament soterrat. Seran
la primera fase d’un pàrquing que donarà servei
al nucli de la Platja (tant al veïnat com al comerç i

als establiments de restauració) i que tindrà un total
de 550 places. Una de les singularitats és que hi
haurà escales i ascensors a l’illa de vianants,
connectats amb la zona d’aparcament per sota la
via del tren.
informació a la pàgina 8

La Confraria
i el Passeig
Marítim,
salvats

Pàgina 3

Les forces polítiques
municipals i l’entitat han
arribat a un consens que
permet conservar l’edifici
i deixa obert el camí a la
inversió del nou Passeig
Marítim

La Comissió
d’Urbanisme
diu sí al POUM

Pàgines 6 i 7

La Comissió territorial
d’Urbanisme ha aprovat
definitivament el POUM
de Calafell, amb unes
modificacions que ara
s’introduiran.

Pressupost
auster per a
2011

Pàgines 4 i 5

Calafell guanya solars com el de
l’antic hotel Segur.

El pas ja no és un obstacle per a les persones amb mobilitat reduïda.      Més informació pàgina 10

L’ascensor del carrer Sant Pere és el primer ubicat a un espai públic a la comarca

El pas de vianants més
transitat de Calafell suprimeix
les barreres arquitectòniques
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Encarem la recta final del mandat 2007-2011 i ho fem amb
la satisfacció d’haver complert amb la ciutadania. Més del
80% del programa previst per a la legislatura ha estat
executat. El municipi ha fet passes de gegant en la seva
posada al dia i en la seva normalització. I la situació ha
començat a fer el tomb que tant calia, superant la situació
adversa que vam trobar i la crisi que s’ha desfermat: no tot
el que voldríem, però Calafell ja comença a fer goig i els
que hi vivim sentim renéixer, potser tímidament però de forma
indubtable, l’orgull de ser d’aquí.

Però no podem estar contents quan molts dels nostres
conciutadans pateixen el flagell de la crisi i de l’atur. Sabem
(tenim les xifres) que l’obra pública i la tasca els serveis locals
d’ocupació han estat un pal·liatiu important. Però un govern
progressista, preocupat per les persones, no en té prou. Per
això, aquest 2011 continuarem invertint en obra pública,
perquè sigui el motor econòmic mentre no arribi la recuperació,
i reforçarem encara més les polítiques socials.

Una part d’aquesta recuperació a Calafell ha d’arribar de la
mà d’un nou model econòmic que no depengui del
monoconreu del maó. Per això és tan important que el nou
POUM hagi entrat en la seva recta final, després de la seva
aprovació per la Comissió Territorial d’Urbanisme. I serà una
altra promesa complerta, i no poc important: la d’elaborar i
tenir en vigor un nou Pla General al llarg del mandat, per
impulsar un nou model de municipi.

Tornant al principi, també haig de dir que la feina de posar
Calafell al dia està just a l’inici. El retard acumulat pot qualificar-
se amb tota justícia d’històric i amb quatre anys no n’hi ha
prou. Fins ara, hem sentat unes bases sòlides i donat la primera
empenta. Però convindria no desviar-se del camí iniciat. Calafell
ha perdut massa el temps i no el pot perdre més.

Encaramos la recta final del mandato 2007-2011 con la
satisfacción de haber cumplido con los ciudadanos. Más
del 80% del programa previsto para la legislatura ha sido
ejecutado. El municipio ha dado pasos de gigante en su puesta
al día y en su normalización. Y la situación ha empezado a
dar el giro que tan necesario era, superando la situación
adversa que encontramos y la crisis que se ha desatado:
aunque no como quisiéramos, Calafell se está recuperando
y ello hace renacer, tal vez tímidamente pero de forma
indudable, el orgullo de ser de aquí.

Pero no estamos contentos cuando muchos de nuestros
ciudadanos sufren la crisis y el paro. Sabemos (tenemos las
cifras) que la obra pública y los servicios locales de ocupación
han sido un paliativo importante. Pero un gobierno progresista,
preocupado por las personas, no tiene suficiente con ello. Por
eso, en 2011 continuaremos inviertiendo en obra pública,
para que sea el motor económico hasta que llegue la
recuperación, y reforzaremos aún más las políticas sociales.

Una parte de dicha recuperación debe llegar, en Calafell, de
la mano de un nuevo modelo económico que no dependa
del monocultivo del ladrillo. Por ello es tan importante que
el nuevo POUM haya entrado en su recta final, tras su
aprobación por la Comisión Territorial de Urbanismo. Y será
otra promesa cumplida, y no poco importante: elaborar y
tener en vigor un nuevo Plan General a lo largo del mandato,
para impulsar un nuevo modelo de municipio.

Pero la labor de poner al día Calafell se encuentra sólo al
principio. El retraso puede calificarse con toda justicia de
histórico y cuatro años son insuficientes para solucionarlo.
Hasta ahora, hemos sentado bases sólidas y dado el primer
empujón. Sería bueno no equivocarse de camino. Calafell ha
perdido mucho tiempo. No puede permitirse perder más.

Som un govern que ha complert

correu
alcalde@calafell.org

facebook
Jordi Sánchez Solsona

Fil directe amb l’alcalde
divendres de 9 a 10 h
en directe 977 699 100
contestador 24 h 977 699 003
correu-e fildirecte@calafell.org

canal Youtube
www.youtube.com/
ajuntamentdecalafell

web
www.calafell.cat

l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

Calafell
RadioFM107.9

L’alcalde amb alumnes de l’Institut de Segur, que van representar el musical ‘Grease’ el 28 de gener al Teatre Auditori municipal.



L’Institut de Segur es dirà ‘La Talaia’. És el resultat d’un concurs d’idees per batejar el centre.breus

Calafell ha assolit un acord
unànime per salvaguardar
l’edifici de la Confraria
de Pescadors i, a la vegada, el
projecte de nou Passeig Marítim
al nucli de la Platja. La solució
permet fer compatibles els
dos objectius: conservar el
patrimoni històric de l’entitat i
facilitar que l’Administració
central inverteixi més de set
milions d’euros en la renovació
del Passeig Marítim.

La comissió que aplega a les
forces polítiques de la
corporació i a la Confraria de
Pescadors, que va crear-se per
acord del ple municipal del
passat 28 d’octubre, ha trobat
un encaix que satisfà totes

les parts. La comissió, una
vegada escoltat el Servei de
Costes, creu que s’ha de
conservar l’edifici principal de
la Confraria, tot prescindit dels
afegits que s’hi han fet al llarg
de la història, en particular
dels més moderns i els que no
estiguin emparats per la
concessió vigent, tal i com figura
en el catàleg incorporat en el

POUM i aprovat definitivament
el passat 24 de gener per la
Comissió d’Urbanisme
de Tarragona i la seva declaració
com a Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL).

La ‘maquinilla’

La “maquinilla”, un varador
mecànic que permetia
arrossegar les barques, es
traslladarà a l’edifici original
conservat, ja que actualment
està instal·lada a una les parts
afegides que s’hauran de
suprimir. La “maquinilla” ja
estava protegida en formar part,
a instàncies de l’Ajuntament,
del Catàleg del Patrimoni
Cultural (resolució del conseller

de Cultura de la Generalitat de
3 de desembre de 2008).

L’edifici així protegit serà d’ús
públic i de titularitat municipal.
Perquè sigui així la Confraria
renunciarà a la concessió
existent i l’Ajuntament de
Calafell, al seu torn, demanarà
una nova concessió limitada
a l’edifici catalogat.

D’aquesta forma, la nova
concessió permetrà respondre
eficaçment i de forma legal als
objectius d’aquest acord. Es
preveu que la nova concessió
sigui per quinze anys, renovable
per períodes successius de la
mateixa durada.

La direcció general de Costes,
de la seva banda, podrà
reprendre el projecte de
recuperació mediambiental de
la façana marítima de Calafell,
que estava aturat mentre es
resolia el conflicte de la
Confraria de Pescadors. Aquest
projecte preveu una inversió de
més de set milions d’euros en
la renovació del Passeig Marítim
de Sant Joan de Déu. Aquest
projecte consisteix en la
recuperació mediambiental de
la façana marítima, en un tram
aproximat d’un quilòmetre,
entre la Carrerada d’En Ralet i
l’Estany.

El projecte incorpora la creació
d’un un museu a l’aire lliure
sobre la vida marinera a Calafell
i l’edifici de la Confraria en seria
la referència com a centre
d’interpretació.

La comissió que aplega els partits i l’entitat troba un encaix que satisfà tothom

Acord unànime per salvar
la Confraria de Pescadors
i el nou Passeig Marítim
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L’alcalde, parlant amb el patró major de la Confraria, Joan Soler, el passat 12 de febrer.

la dada
Es conservarà l’edifici
principal de la Confraria,
sense els afegits que
estan fora de concessió

la dada
L’Administració central
podrà reprendre el
projecte de recuperació
de la façana marítima
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finances locals

L’Ajuntament ha aprovat
per al present exercici
de 2011 un pressupost
auster, adaptat a la
realitat de la caiguda
d’ingressos, tant dels
fiscals com dels que
provenen d’altres
Administracions.
Tanmateix, l’equip de
govern no renuncia a
continuar endavant la
posada al dia del
municipi i a amortitzar
deute. “És un
pressupost realista,
que tanmateix
conserva la il·lusió
imprescindible per
tirar endavant
Calafell”, ha dit
l’alcalde, Jordi Sánchez.

L’austeritat queda
acreditada perquè el
total del pressupost
(37.173.929,65 euros)
serà un 10,35% inferior
al de 2010. Sense les
inversions, que pugen,
la retallada seria del
17,35%. El capítol que
més es redueix és el de
compra de béns i serveis,
que baixa gairebé el
25%. I capítol el de
personal es retalla un
7,74%, arran de
l’amortització de quinze
places que no estaven
cobertes, entre elles vuit
places de càrrecs de
confiança.

Segons el tinent d’alcalde

de Serveis Interns, Joan
Carles Robert, “hi ha
una retallada general
de despeses que no
són imprescindibles
en temps de crisi,
amb la salvedat de les
polítiques socials”.
Robert afegeix que “un
cop més, haurem de
fer més amb menys.
Per aconseguir-ho
haurem de posar
imaginació, trucar
totes les portes
possibles i passar el
rasclet per recuperar
fins al darrer euro
recuperable”.

Encaixar la caiguda
d’ingressos

Amb aquestes mesures
de control i reducció de
la despesa, l’equip de
govern municipal espera
encaixar la caiguda
d’ingressos fiscals,
sobretot els provinents
del sector de la
construcció. Així mateix,
espera mitigar l’efecte
de la reducció dels ajuts
que arriben d’altres
administracions, tot i
que l’aportació de
l’Administració central
augmenta lleugerament
en relació a l’any 2010.
“Fem un exercici de
realisme. No podem
fer volar coloms ni
fingir que no passa res
i que la casa és forta i

va ampla. Una altra
cosa seria greument
irresponsable”, diu
Robert.

1,5 milions d’euros
d’inversions

L’austeritat del
pressupost per a 2011
no impedeix que prevegi
inversions. Seran 1,5
milions d’euros, xifra que
representa un increment
del 379% en relació al
2010. Les inversions de
més quantia seran la
remodelació dels entorns
del Castell de la Santa
Creu (867.077,29 euros),
el trasllat de la Policia
local a les instal·lacions
de l’antic CAP de la
carretera de l’Estació
(155.000 euros), la
creació del SAC de la
Platja (100.000 euros) i
295.000 euros per
l’edifici del nou mercat
municipal.

El municipi veurà posar-
se en marxa altres obres
durant 2011, el
finançament de les quals
prové de pressupostos
anteriors i que no apareix
en el de 2011. Són obres
com el Centre Cívic de
la Platja, al cinema Iris;
les obres d’acabament
de la urbanització
Valldemar; o el trasllat
del bombament del
costat de la Confraria de
Pescadors i els col·lectors
del Passatge de Sant
Antoni.

L’obra pública d’iniciativa
local és la principal arma

Calafell aprova un pressupost
auster, però sense renunciar a
invertir i amortitzar deute

Aprovat el pressupost municipal d’enguay, amb un import de 41,46 milions d’euros

La presinscripció per al curs 2011-2012 ja s’ha fet amb la nova zonificació escolar de Calafell.breus

continua a la pàgina següent

Medi ambient
i Serveis
8.357.343,61 euros
% sobre total 22,48%
variació -37%

Serveis Personals
3.329.810,69 euros
% sobre total 8,96%
variació +4,04%

Serveis Interns (*)
19.943.825,32 euros
% sobre total 53,65%
variació -1,22%

(*) L’Àrea de Serveis Interns
engloba íntegrament el capítol
de personal de totes les àrees.
És una mesura per racionalitzar
i controlar més eficaçment la
despesa.

Turisme, Via Pública
i Seguretat Ciutadana
3.255.073,82 euros
% sobre total 8,75%
variació -8,19%

Comerç i Innovació
477.645,46
% sobre total 1,28%
variació +56,84%

Presidència-òrgans de govern
558.100,24 euros
% sobre total 1,50%
variació -1,85%

Territori
1.252.130,51 euros
% sobre total 3,38%
variació +66,40%

Pressupost 2011
per àrees
municipals



finances locals

La Policia local incorpora nous agents a les unitats de Trànsit i de Seguretat Ciutadana.breus

anticrisi de l’Ajuntament.
Però a més és també
l’única forma de posar al
dia els retards històrics
de serveis i equipaments
que patia Calafell.
Reforçar les inversions
en plena retallada de
despeses és possible
“per l’obtenció de
recursos, a través de
subvencions i
d’aquelles mesures
econòmiques que
l’Ajuntament, amb la
imaginació que les
circumstàncies fan
necessària, ha pogut
aconseguir”, segons
el regidor de Serveis
Interns.

L’Ajuntament, a més,
tirarà endavant una
amortització de deute
per import de 4,3 milions
d’euros. Una part de
l’amortització prové de
les obligacions
establertes pel govern
central el passat mes de
juny, segons les quals els
estalvis en personal
havien de destinar-se a

amortitzar deute. Però
l’Ajuntament  ha decidit
reforçar amb fons
suplementaris aquesta
reducció d’endeutament.
“L’amortització ens
allibera de càrrega
financera, és a dir, del
cost que cada any hem
d’assumir per tornar
els crèdits. Però a més,
guanyem un marge
d’endeutament, per
tirar endavant nous
projectes, quan les
mesures del govern
quedin sense efecte”,
afegeix Joan Carles
Robert.

Sense pujar els
impostos

Aquestes mesures
podran tirar-se endavant
sense pujar els impostos,
tal com va ser el
compromís electoral de
l’equip de govern. El
contribuent només
notarà l’actualització del
valor cadastral en el
rebut de l’IBI, després de
la revisió que Hisenda va
fer l’any 2002: aquest és
el darrer any en què

s’aplica l’actualització.
Robert destaca que “tot
això és possible per
una gestió planificada
i rigorosa. La situació
és difícil, però estem
molt millor que
altres pobles. Tenim
crèdit, en el sentit
financer i en el sentit
de credibilitat i
confiança”. Robert
conclou que “aquesta
gestió no ha estat
exempta precisament
de resultats: a data
d’avui hem complert
amb el 80% del nostre
programa de govern”.

Les retallades necessàries
per enfrontar la situació
no afecten les polítiques
socials. El responsable de
les finances municipals
recorda que es
mantenen els ajuts a les
entitats esportives i
culturals i els recursos
destinats als serveis
socials, els projectes de
foment de l’ocupació
i d’incentivació de
l’economia local i el
suport a les famílies i
als joves.

ve la pàgina anterior

L’entorn del Castell rebrà la principal de les noves inversions d’aquest 2011.

Personal
12.776.889,76 euros
% sobre total 34,37 %
variació -7,74%

Despeses de
béns corrents
i serveis
16.064.561,30 euros
% sobre total 43,21%
variació -24,35%

Pressupost general 37.173.929,65 euros

OAM Fundació Castell 337.216 euros

Patronat Municipal de Turisme 475.706 euros

CEMSSA (empresa municipal) 576.149,87 euros

Transferències corrents
1.370.596,09 euros
% sobre total + 3,69%
variació -9,21%

Despeses financeres
1.142.411,77 euros
% sobre total + 3,07%
variació -14,90%

Inversions
1.503.213,22 euros
% sobre total + 346,06%
variació 4,04 %

Passius financers
4.316.233,51 euros
% sobre total 11,61%
variació +35,26%
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Pressupost 2011
per capítols de
despesa

Pressupost 2011
en xifres
generals
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Calafell ha viscut una festa major d’hivern de la Candelera molt participativa.breus

La comissió territorial
d’urbanisme de
Tarragona va aprovar,
el passat 24 de gener,
el nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM) de Calafell. La
comissió ha introduït
algunes correccions al Pla
que aprovat de forma
provisionalment per
l’Ajuntament i que haurà
s’hauran d’incorporar al
text definitiu.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, manifesta la
seva satisfacció per
aquesta aprovació,
perquè “és un pas
més, i dels més
importants, per tenir
en vigor el nou model
de municipi amb què
Calafell vol abordar
els propers anys”.

Pel que fa a les
modificacions efectuades
per la comissió
d’Urbanisme, l’alcalde
apunta que “cap de
les correccions toca la
filosofia general del
POUM. En realitat, es
tracta d’autèntiques
millores que, si de cas,
aprofundeixen en la

nostra idea de posar
sostre al creixement
de Calafell i establir un
model de municipi
més sostenible”.

En aquest mateix sentit,
s’ha pronunciat el
director general
d’Urbanisme de la
Generalitat, Pere Solà.

Segons va manifestar el
24 de gener, el POUM
aprovat per la Comissió
d’Urbanisme “respecta
la voluntat municipal
de reduir de forma
notable el sòl per
crèixer, sobretot a les
cotes més altes del
terme”. Solà va dir
compartir “plenament”
els objectius de
l’Ajuntament.

Dels turons a les
planes

El pla aprovat per la
Comissió Territorial
proposa reduir encara
més el nombre de
construccions de més
urbanitzacions als turons,
per situar el sòl
urbanitzable a la zona
més plana entre Calafell
i Segur. “La idea és
crear una estructura
urbana, amb edificis i
equipaments, que
soldi tots dos nuclis i
trenqui la dicotomia
actual”, resumeix el
director general
d’Urbanisme.

Ara, l’Ajuntament haurà
d’aprovar un text refòs,

és a dir la redacció
definitiva del POUM amb
la introducció de les
correccions apuntades
per la Comissió
d’Urbanisme. L’equip de
govern municipal
considera que tindrà
enllestit el text refòs
durant el mes de març i
que l’aprovarà per sessió
plenària d’immediat.
Llavors, ja només restarà
que el POUM sigui
publicat al Diari Oficial
de la Generalitat perquè
entri plenament en vigor.

Segons l’alcalde,
“l’endemà mateix de
la publicació, la gent
ja podrà venir a
l’Ajuntament a
demanar llicències
d’obres a l’empara
del nou POUM. Dit
d’una altra forma,
haurem complert la
promesa electoral de
redactar un nou Pla
General i tenir-lo
vigent durant el
present mandat
municipal”.

L’Ajuntament introduirà en un text refòs les modificacions aprovades per la Generalitat

La Comissió Territorial
d’Urbanisme dóna llum
verda al POUM de Calafell

Pere Solà, director general
d’Urbanisme de la Generalitat
Respectem la voluntat municipal de reduir
notablement el sòl per crèixer

les dades
El Pla autoritzarà un
creixement de 120
hectàrees i de
3.815 habitatges

El sòl urbanitzable
total serà 53
hectàrees més petit
que fins ara



Els monuments i museus locals han rebut 24.000 visitants durant l’any 2010.breus

El nou Pla d’Ordenació
Urbanísrtica Municipal (POUM)
fa una reserva de terrenys per
a equipaments educatius,
sanitaris, esportius i culturals
que, si s’haguessin de comprar
en el mercat, tindrien un preu
d’aproximadament 300 milions
d’euros.

El tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré, explica que “a
més, el POUM consagra un
model segons el qual els
equipaments estaran en
emplaçaments cèntrics i
amb proximitat a la
ciutadania, no perduts a
qualsevol racó del terme
municipal, com passava
abans”.

Entre els terrenys que el POUM
aconsegueix per al patrimoni
públic, hi ha el solar de l’antic
hotel Segur. Es tracta d’un
terreny emblemàtic no tan sols
per la seva ubicació cèntrica,
sinó per la lluita per salvar-lo
de l’especulació “que vam
liderar quan estàvem a
l’oposició, en el passat
mandat”, diu Ferré.

El POUM, a més, permet
l’aparició de nous sòls
d’equipaments a Segur Platja i
resol en bona mesura la gran
problemàtica per aconseguir
terrenys en aquest nucli, on
no ha estat estrany haver de
comprar en el mercat terrenys
per als serveis.

Al Poble, el POUM recupera
tres edificis històrics: la Masia
de Cal Rion, la Masia de la Font
i l’antic cinema de Cal Xalomó.
De la seva banda, al nucli de la
Platja, l’antic cinema Iris passa
a ser un centre cívic. Al barri
de l’Estany s’obté un local de
700 metres quadrats. I a la
urbanització Valldemar, s’obté
la cessió de Cal Perotet.

Queda resolta la històrica falta de terrenys per als serveis més bàsics

El Pla General reserva sòl
per a equipaments que
valdria 300 milions d’euros

Punts clau
del POUM
1. Frenar el creixement
urbanístic desmesurat.

2. Protegir els valors paisatgístics
i el patrimoni natural.

3. Disposar de sòl per
construir equipament i serveis,
sobretot a Segur (educatius,
sanitaris, esportius i culturals),
així com habitatge protegit.

4. Potenciar noves centralitats
per impulsar i diversificar
l’activitat econòmica.

5. Preservar el patrimoni
històric i la identitat urbanística
del nucli antic.

6. Crear un nou model de ciutat
al centre de Segur, més urbà i
amb serveis.

7. Cohesionar el municipi
mitjançant la reforma de la
carretera C-31.

1. Protagonisme de la C-31,
 que es convertirà en la rambla
que uneixi Calafell i Segur.

2. Es proposa crear un centre
urbà a Segur amb més
comerços.

3. Apareix una nova centralitat
a Mas Mel.

4. Es proposen dos hotels i
s’afavoreix la renovació dels
actuals.

5. Es permet el comerç de
proximitat a les urbantizacions.

Centralitats
per impulsar
l’economia
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El solar de l’antic hotel Segur s’ha pogut ocupar anticipadament. S’ha aconseguit gràcies al POUM.

Ramon Ferré,
regidor de Territori
Els serveis estaran en
llocs cèntrics i propers a
la ciutadania, no perduts
a quasevol racó



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

L’Ajuntament ha adquirit la
propietat d’un terreny de 2.800
metres quadrats per construir
la primera fase d’un pàrquing
soterrat al nucli de la Platja. El
solar és entre el carrer del
Pescador i la via del tren i es
coneix amb el nom del Blanquet
per existir-hi una antiga planta
de derivats de la calç.

El projecte de l’Ajuntament és
construir 550 places entre
l’estació i el mercat, en paral·lel
a la línia ferroviària. En la
primera fase, en els terrenys ara
adquirits, es faran 250 places.
Els terrenys han estat expropiats
i s’han pagat en espècie, amb
una parcel·la municipal situada
al Parc Empresarial.

Una de les singularitats de
l’aparcament és que els usuaris
podran sortir o entrar a peu per
accessos construïts sota la via
del tren i l’avinguda Mossèn
Jaume Soler (que és a l’altre
costat). Les boques de les
escales i els ascensors estaran
dins de l’illa de vianants de la
Platja. Per l’alcalde, Jordi
Sánchez, aquesta és “una
solució excel·lent perquè el

pàrquing doni servei al
veïnat i al comerç i
restauració salvant amb
facilitat l’obstacle de la via”.

La intenció de l’equip de govern
municipal és explotar
l’aparcament mitjançant una
empresa mixta, que tindria
participació de l’Ajuntament i
d’inversors privats. “Estem
buscant socis per al projecte
i ens agradaria que, en la
mesura del possible, fossin
socis locals”, indica l’alcalde.
L’alta demanda d’estacionament
que genera l’activitat comercial
i turística del nucli de la Platja,
i l’escassedat de places
disponibles, garanteix la
rendibilitat de la inversió.

Es construirà un total de 550 places, 250 en la primera fase en els terrenys ara adquirits

L’Ajuntament adquireix sòl
per fer un pàrquing soterrat
a la zona del Blanquet

El Ayuntamiento ha adquirido
la propiedad de un terreno de
2.800 metros cuadrados para
construir la primera fase de un
párquing subterráneo en el
núcleo de la Platja. El solar está
entre la calle del Pescador y la
vía del tren y se conoce con el
nombre del Blanquet por existir
en él una antigua planta de
derivados de la cal.

El proyecto del Ayuntamiento
es construir 550 plazas entre la
estación y el mercado, en
paralelo a la línea férrea. En la
primera fase, se construirán 250
plazas. Los terrenos han sido
expropiados y se han pagado
en especie, con una parcela del
Parque Empresarial.

Una de las singularidades del
párquing es que los usuarios
podrán salir o entrar a pie por
accesos construidos bajo la vía
y la avenida Mossèn Jaume Soler
(que está al otro lado). Las bocas
de las escaleras y los ascensores
estarán dentro de la isla de
peatones de la Platja. Para el
alcalde, Jordi Sánchez, ésta es
“una solución excelente
para que el párquing dé
servicio al vecindario y al
comercio y restauración
salvando el obstáculo de la
vía”.

La intención del Ayuntamiento
es explotar el párquing
mediante una empresa mixta,
con participación de inversores
privados. “Estamos buscando
socios y nos gustaría que,
en la medida de lo posible,
fueran socios locales”, indica
el alcalde. La alta demanda de
estacionamiento que genera la
actividad comercial y turística
de la Platja, y la escasez de
plazas disponibles, garantizan
la rentabilidad de la inversión.

territori

Els terrenys del Blanquet, a la dreta de la via del tren.
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Jordi Sánchez,
l’alcalde
Hi haurà passos per sota
la via perquè estigui
connectat amb l’illa de
vianants



El nucli del Poble va viure el passat 30 de gener una lluïda festa dels Tres Tombs.breus

L’Ajuntament de Calafell ha tret
a licitació les obres per acabar
els serveis que resten pendents
a la urbanització Valldemar.
Aquest barri va ser el darrer del
municipi a tenir els carrers fets,
pavimentats i amb tots els
serveis. Les obres van fer-se
entre els anys 2001 i 2003, però
van quedar pendents diversos
serrells que ara podran finalitzar-
se.

El pressupost d’aquesta actuació
és de 774.532,49 euros i la
inversió serà assumida en la seva
totalitat per l’Ajuntament.
Segons la llei, els serveis de les
urbanitzacions han de ser
sufragats pels promotors o pels
propietaris. “Però en aquest

cas, els veïns de Valldemar
ja van pagar les quotes
d’urbanització i els treballs
que farem ara ja s’haurien
d’haver realitzat o són
deficiències d’obra que no
es van reparar. Seria injust
penalitzar el veïnat
novament”, explica el tinent
d’alcalde de Territori, Ramon
Ferré.

Una de les obres que
s’executarà serà la urbanització

dels passatges de vianants que
permeten travessar les illes de
parcel·les, tot evitant els revolts
que s’haurien de fer. L’altra
actuació principal serà
l’adequació d’una zona verda
per al barri, al carrer de la
Ginesta amb dos espais de jocs
per infants, pistes de petanca,
bancs i enllumenat. Finalment,
es repararà el sistema de
recollida d’aigües pluvials i es
reconstruiran alguns sectors dels
carrers on l’aigua té tendència
a entollar-se, així com algunes
voreres defectuoses.

“Es tracta de serveis que avui
en dia es fan abans de
vendre les parcel·les, però
que als anys seixanta i

setanta del segle passat es
deixaven ‘penjats’”, recorda
Ferré. El cas de Valldemar és
especialment sagnant perquè
no va tenir carrers asfaltats ni
la major part de serveis fins fa
menys de 10 anys.

No penalitzar el veïnat
amb nous pagaments

“Aquella situació es va
allargar anys i anys per
diversos problemes, com la
doble titularitat de moltes
finques, impagaments de
tota mena, empreses que
feien fallida...”, subratlla el
regidor de Territori. I afegeix
que “quan vam governar al
2001 vam iniciar les obres i
ara, tornant a governar,
tenim l’oportunitat d’acabar-
los. El compromís d’aquest
govern per completar les
urbanitzacions encara
inacabades és clar i
Valldemar n’és el millor
exemple”.

El tinent d’alcalde de Territori
també diu que “després
d’aquest projecte, només
restarà acabar els serveis
de dues urbanitzacions: les
Brises i un sector de Mas
Romeu. Ho farem el proper
mandat, si tornem a
governar”.

Amb una inversió de 774.532,49 euros, que assumirà l’Ajuntament

A concurs les obres per
acabar els serveis pendents
a la urbanització Valldemar
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urbanitzacions

Un dels passatges per a vianants a Valldemar que ara s’urbanitzaran.

la dada
Després d’aquesta obra,
només restarà les Brises i
un sector de Mas Romeu

Aquesta obra es farà en
aquest sector del municipi



Un ascensor inaugurat el passat
12 de febrer ha suprimit les
barreres arquitectòniques del
pas inferior del ferrocarril al
carrer Sant Pere, un dels indrets
més transitats de Calafell. El pas
és el principal accès de vianants
al nucli de la Platja i, tot i que
compta amb rampes, conserva
una part amb escalons que han
deixat de ser un obstacle per
a les persones amb mobilitat
reduïda.

L’Ajuntament ha invertit en
aquesta obra 203.155,26 euros,
que ha finançat amb el Fons
Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Locals, el segon
Pla Zapatero. L’alcalde, Jordi
Sánchez, recorda que “obres
com aquesta han generat
llocs de treball durant dos
anys i han estat decisives per
alleugerir els efectes de la
crisi i de l’atur”.

Pel que fa l’ascensor, l’alcalde
ha explicat que “de fa anys
existeix la previsió que les
escales esdevinguin una
rampa suau, amb la qual
cosa hi haurà una solució
definitiva amb un alt grau
de qualitat”. Afegeix que
“això depén d’una nova
aliniació d’edificis, que no
té data. Mentrestant, hem
cregut que calia buscar
alguna alternativa”.

El pas inferior del ferrocarril del
carrer Sant Pere forma part de
l’eix que uneix la Platja i del
Poble i permet anar a peu a

equipaments com el mercat, el
centre d’atenció primària, les
piscines municipals, el pavelló
poliesportiu, una escola i un
institut. Al voltant d’aquest punt
sorgiran nous equipaments,
com el nou mercat, una altra
escola, una escola-bressol i la
nova biblioteca.

Un ascensor inaugurado el
pasado 12 de febrero ha
suprimido las barreras
arquitectónicas en el paso
inferior del ferrocarril en la calle
Sant Pere, uno de los lugares
más transitados de Calafell.
El paso es el principal acceso
peatonal a la Platja y, aunque
cuenta con rampas, conserva
una parte con escalones que
ha dejado de ser un obstáculo
para las personas con
movilidad reducida.

El Ayuntamiento ha invertido
en la obra 203.155,26 euros,
que ha financiado con el Fondo
Estatal para la Ocupación y la
Sostenibilidad Locales, el
segundo Plan Zapatero. El
alcalde, Jordi Sánchez, recuerda
que “obras como ésta han
generado empleo durante
dos años y han sido
decisivas para aligerar el
efecto de la crisis y el paro”.

En relación al ascensor, el
alcalde explica que “hace años
que existe la previsión de
las escaleras se conviertan
en una rampa suave, con lo
que habría una solución
definitiva y de calidad”.
Añade que “ello depende
de una nueva alineación
de edificios, que no tiene
fecha. Mientras, era
necesario buscar una
alternativa”.

El paso inferior de la calle Sant
Pere forma parte del eje que
une la Platja y el Poble y
permite ir a pie a servicios
como el mercado, el centro de
salud, las piscinas, el pabellón
polideportivo, una escuela y un
instituto. Alrededor de este
punto surgirán otros servicios,
como el nuevo mercado, otra
escuela, una guardería y la
nueva biblioteca.

Les tarifes dels taxis de Calafell s’han actualizat segons l’IPC, a proposta d’aquest col·lectiu professional.breus

Inversió de 203.155,26 euros, finançada amb el segon Pla Zapatero

territori

Un ascensor elimina les
barreres del pas soterrani
del carrer Sant Pere

L’ascensor permet evitar les escales del pas soterrani.
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Jordi Sánchez,
l’alcalde
És el primer ascensor
situat en l’espai públic
de tota la comarca del
Baix Penedès



La regidoria de Treball de
l’Ajuntament ha atès prop de
10.000 usuaris, entre juny de
2007 i desembre de 2010. L’any
amb més usuaris atesos ha estat
2009, amb un total de 2.991
persones que van fer ús dels
serveis, cursos de formació i
projectes d’ocupació de la
regidoria.

La regidora de Treball, Yolanda
Almagro, explica que “tot i que
el nombre d’usuaris creix
per factors que no ens

agraden, com la crisi i l’atur,
el cert és que hi hem donat
la resposta que calia”.
Almagro afegeix que “els
serveis locals d’ocupació han
estat molt eficaços en la
lluita contra la situació.
Recordem que hem generat

500 contractes de treball en
aquests quatre anys, gràcies
a la obra pública, i que hem
donat formació a més de
2.000 persones, que estan
més preparades per trobar
feina”.

Entre les dades més destacades,
hi ha la d’entrevistes
d’orientació professional
realitzades. Han estat 5.375.
“És una eina fonamental
per ajudar a trobar feina,
perquè permet detectar les

capacitats de les persones i
en quins sectors podríen
aconseguir un lloc de treball
amb més facilitat”, diu la
regidora de Treball.

Un altre servei amb un elevat
nombre d’usuaris ha estat el
Punt de la Feina, que ha atés
1.156 persones. També s’han
tramitat 603 ofertes de treball
i s’han cobert 323 d’aquestes
ofertes amb persones inscrites
en la Borsa de Treball de la
regidoria. “A més, hem de
destacar que 334 persones
han participat en els
itineraris d’inserció, un
seguiment personalitzat
dels aturats fins que
aconsegueixen feina”,
subratlla Yolanda Almagro.

Formació a empresaris
i emprenedors

La regidoria de Treball també
ha posat l’accent en el suport
als emprenedors locals,
mitjançant el programa Calafell
Empresa. 133 emprenedors han
estat atesos; 237 persones han
participat en cursos de formació
empresarial i 172, en seminaris
especialitzats. A més, s’ha
ajudat a veure la llum a setze
empreses mitjançant una acció
específica de suport a nous
projectes emprenedors.

La regidora de Treball destaca
que “hem tirat aquestes
accions amb una especial
sensibilitat pels col·lectius
que més problemes tenen
per aconseguir feina: les
dones, els aturats més grans
de 45 anys i els joves”.

Economia
Suplement d’informació econòmica local   núm. 3 / 2011

La regidoria ha orientat laboralment més de 5.000 persones i n’ha rebut més de 1.000 al Punt de la Feina
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L’Ajuntament de Calafell ha destinat en aquest mandat 3,3 milions d’euros al foment de l’ocupació.breus

Treball de Calafell ha atès
prop de 10.000 usuaris
entre els anys 2007 i 2010

Els participants en un dels cursos organitzats per la regidoria de Treball, al novembre de 2008.

la dada
El servei més usat han
estat les entrevistes
d’orientació professional



La regidoria de Treball posa en
marxa aquest mes de març un
programa que formarà un total
de 51 joves en diferents grups
professionals. Hi ha tres mòduls
confirmats: oficis nàutics
(calafat, pintor, mecànic...),
perruqueria i disseny i
programació de webs, i un quart
pendent d’aprovació. Aquestes
accions formatives estan
adreçades a joves d’entre 18 i
25 anys, que estiguin en atur i
en situació de fracàs escolar.

La preinscripció és oberta a les
oficines de Treball de la Masia
de la Sínia (Rambla Nova s/n),
o través del formulari en línia a
la web treball.calafell.cat. Es
pot demanar informació
telefònicament, trucant al
977 69 90 60.

Per tirar endavant aquest
projecte, l’Ajuntament de
Calafell ha rebut una subvenció
de 210.000 euros del Servei
d’Ocupació de Catalunya i del
Fons Social Europeu.

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

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

Vint-i-cinc comerços locals
van participar el cap de setmana
del 12 i el 13 de febrer en el
nou Mercat de Sant Valentí,
una campanya comercial
sorgida de les associacions de
comerciants i empresaris amb
el suport de l’Àrea de Comerç
de l’Ajuntament de Calafell.
El Mercat de Sant Valentí,
organitzat per Fòrum Calafell
i Calafell Activa, va tenir una
excel·lent acollida a partir d’unes
ofertes i descomptes molt
atractius, i gràcies a una
climatologia molt favorable.

El Mercat de Sant Valentí va
instal·lar-se en carpes ubicades
al Passeig Marítim de Sant Joan
de Déu, entre els carrers Sant
Pere i Mallorca, al costat de la
Confraria de Pescadors. L’horari
era el mateix que l’horari

comercial. I l’oferta comercial,
que es presentava sota el lema
“Descomptes que enamoren”,
es va complementar amb
sorteigs, actuacions musicals a
càrrec d’entitats i grups locals
i jocs pels més petits.

Iniciatives per dinamitzar
l’activitat

El tinent d’alcalde de Comerç
i Innovació, Carles Rion, va
explicar que “l’hivern és
molt llarg i molt dur i és

d’agrair que els empresaris
i els comerciants tinguin
iniciatives per dinamitzar
l’activitat i incrementar les
vendes”.

Rion va afegir que “aquestes
campanyes reben tota la
col·laboració de
l’Ajuntament, perquè el
suport al comerç local de
proximitat és un dels
nostres objectius”.

“És més”, subratalla Rion,
“les campanyes semblants
a aquesta que ja s’han fet
a Calafell, com la Setmana
Màgica, la campanya de Sant
Jordi o la de Sant Joan, han
acreditat que la cooperació
entre el sector públic i el
privat dona excel·lents
resultats”.

economia

‘Descomptes que enamoren’, promoguts pels botiguers i empresaris
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La Xatonada Popular se celebrarà el proper 27 de març, a la plaça del Port de Segur.breus

Joves en atur
aprendran
diversos oficis

25 comerços locals participen
en el nou Mercat de Sant Valentí

El regidor de Comerç (a l’esquerra de la imatge) i l’alcalde, visitant el mercat, el passat 12 de febrer.

Carles Rion,
regidor de Comerç
La col·laboració público-
privada està donant
uns resultats excel·lents



12 restaurants calafellencs
participen enguany en la
catorzena edició de la Ruta del
Xató. La iniciativa té com a
finalitat promocionar com a
reclam turístic el plat
emblemàtic de la gastronomia
penedesenca.

Al nucli del Poble ofereix xató
l’Allotjament Antiga. A Segur
de Calafell, els restaurants
Foix, Milan da Marco i
Mediterrani. A la Platja, Can
Pilis, Casa Pedro, Eusebio,
L’Àncora, L’Espineta, Latitud 41
i Vell Papiol. A més, a
l’urbanització Mas Mel, La
Barca de Ca l’Ardet.

La Ruta promociona també
rutes i estades que, amb
l’excusa de conèixer la
tradicional amanida a base
d’escarola, permet també
descobrir el paisatge i el
patrimoni històric del Penedès
i fer enoturisme. Dos hotels de
Calafell participen en aquest
programa de la Ruta del Xató:
són l’Allotjament Antiga i
l’hotel Kursaal.

Enguany se celebraran vuit
xatonades populars. La de
Calafell serà el proper 27 de
març, a la plaça del Port de
Segur. L’ambaixadora de la
Ruta d’enguany serà la xef
Carme Ruscalleda.

Giorgio Serafini, quart per la dreta, amb l’autor del llibre i alguns dels artistes que el van acompanyar.

12 restaurants
calafellencs, a
la 14a Ruta
del Xató

Giorgio, mucho más que un
restaurante és la història de
quaranta anys de trajectòria
professional. Giorgio Serafini ha
presentat aquest febrer l’obra
del popular periodista Julià
Peiró, que narra la història d’un
dels restaurants de cuina italiana
més prestigiosos del món.

La recuperació de documentació
sobre l’establiment, el seu
propietari i el seu equip va
començar fa 25 anys. El llibre
s’ha elaborat durant els dos
darrers. “Ha estat una
elaboració molt llarga, plena
de vicissituds”, va dir Peiró.

Serafini va estar acompanyat
pel grup de pintors que, des de
fa anys, tenen el restaurant com
a base d’operacions per tota

mena de projectes artístics, com
els coneguts quadres col·lectius,
sovint de caràcter solidari. Són
noms de talla internacional, com
José Luis Fuentetaja, María
Emilia Castañeda, Jordi Rollan,
Simó Bonsoms, Antoni Vives
Fierro, Lluís Roure i Benet
Sarsaneda. Els assistents es van
poder emportar un exemplar
del llibre amb una pàgina
pintada “in situ” per un dels
artistes: sense cap mena de
dubte, un obsequi d’excepció.

La presentació va esdevenir un
homenatge al restaurador per
la seva trajectòria. Una
trajectòria plena de premis i
reconeixements internacionals,
inclosa la condecoració de
Cavaliere della Republica,
atorgada al restaurador pel
govern italià anys enrere. Però
Serafini va voler deixar clar
que “la millor recompensa
rebuda és la fidelitat i
l’estima dels amics que he
fet a casa meva”.

L’alcalde, Jordi Sánchez, va
destacar, de la seva banda,
“el treball incansable de
Giorgio Serafini per fer del
seu restaurant un
establiment d’excel·lència”,
així com “la seva personalitat
única“.

economia

13

Descomptes d’Abertis per als habitants de la comarca. Informació a www.latevaautopista.combreus

la frase
La millor recompensa
és la fidelitat i l’estima
dels amics que he fet
a casa meva

Giorgio Serafini,
explicat per ell mateix

Un llibre explica quaranta anys de trajectòria del restaurador

a internet
www.rutadelxato.com

a facebook
www.facebook.com/
larutadelxato



La cadena alemanya Albrecht
Discount (coneguda amb la
marca Aldi) va obrir aquest
passat 17 de febrer un
supermercat al Parc Empresarial
de Calafell. Es tracta d’una
superfície comercial que suma
uns 1.000 metres quadrats,
dels quals 600 corresponen a
la sala de vendes.

És política de l’empresa no
divulgar la inversió efectuada
en les noves obertures, però se
sap que superen els 600.000
euros. S’han creat 10 llocs de
treball, ocupats per persones
de Calafell i l’entorn immediat.

En una visita a les instal·lacions,
l’alcalde de Calafell, Jordi

Sánchez, va destacar que “és
molt positiu que empreses
grans s’instal·lin aquí. Ho és
sempre, però en temps de
crisi no es poden deixar
escapar inversions com
aquesta”.

De la seva banda, el director de
zona d’Aldi, Joan Carles Frean,
va explicar que “arribem a
Calafell amb moltes ganes

de treballar. És una bona
plaça per complir el nostre
objectiu empresarial, que
consisteix a oferir bons
productes a bon preu”.

Frean va afegir que Aldi és una
cadena referència al nord
d’Europa (”8 de cada 10
alemanys compren a Aldi”,
va dir) i tenir un d’aquests
supermercats pot ser “un plus
d’atractiu turístic per a
Calafell”.

Aldi es va fundar a Alemanya
després de la Segona Guerra
Mundial. Des les penúries
d’aquella època va néixer la
filosofia de preus baixos que
caracteritza aquesta cadena.

L’Ajuntament de Calafell i
l’associació d’empresaris Fòrum
Calafell van signar el passat 2
de febrer un conveni de
col·laboració, segons el qual el
consistori donarà suport a les
activitats de formació i promoció
del comerç i el turisme que tira
endavant l’entitat. L’acord és
per tres exercicis i significarà
una subvenció municipal de
4.000 euros anuals (12.000
euros en total).

Fòrum Calafell és l’única entre
les associacions empresarials del
municipi que compta amb una
estructura fixa (amb local i
personal) i que desenvolupa un
programa periòdic i regular
d’activitats. El conveni se signa
ara, però es refereix als anys
2010, 2011 i 2012.

El tinent d’alcalde de Comerç
i Innovació de l’Ajuntament,
Carles Rion, destaca que
“aquest acord reconeix la
singularitat de Fòrum
Calafell, sense desmerèixer
en cap cas la tasca de la resta
d’associacions i col·lectius
empresarials i comercials
del nostre municipi”.

De la seva banda, el president
de Fòrum Calafell, Massimiliano
Revello, anuncia que l’entitat
obrirà les seves activitats de
formació a empreses no
associades, mitjançant una
segona tarifa d’inscripció: “Amb
aquesta mesura, esperem
animar a participar a
empreses que, pels motius
que siguin, encara no valoren
els avantatges de ser
membres de Fòrum”.

És un dels nous desembarcaments empresarials al municipi

economia

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

La cadena alemanya Aldi
obre un supermercat al Parc
Empresarial de Calafell

Les autoritats locals, visitant el nou centre comercial, el passat 17 de febrer.

L’Ajuntament
donarà suport a
les activitats de
Fòrum Calafell

14

la dada
El centre comercial ocupa
1.000 metres quadrats,
dels quals 600 formen la
sala de vendes



El nou servei de recollida de la
brossa prestat pel Consell
Comarcal del Baix Penedès
començarà a funcionar  el
proper 15 de març. Per a
Calafell, aquest nou servei
significarà diferents avantatges,
que s’aniran implantant de
forma gradual en un període
d’aproximadament un any.

El servei de recollida de brossa
el farà l’empresa mixta Ecobp,
formada pel Consell Comarcal
i Fomento de Construcciones y
Contratas. Ecobp, que ja realitza
a Calafell la recollida selectiva
de paper, vidre, plàstic i envasos,
recollirà a partir d’ara la fracció
orgànica i el rebuig.

L’Ajuntament va signar, el passat
2 de febrer, la seva adhesió al
nou servei comarcal de recollida
de la brossa. “Som el vuitè
municipi de la comarca que
s’incorpora al projecte
comarcal de residus”, explica
l’alcalde de Calafell i president
del Consell Comarcal del Baix
Penedès, Jordi Sánchez. Afegeix
que “aquest gran acord

permetrà la nostra comarca
grans estalvis econòmics i,
a la vegada, la possibilitat
de complir les obligacions
que ens marca la Llei de
Residus de 2008. És una
oportunitat de recupar el
gran endarreriment que
arrossegàvem al Baix
Penedès en matèria
mediambiental”.

El nou servei introduirà
nombroses i importants millores,
explica el tinent d’alcalde de
Medi Ambient i Serveis, Àngel
Verge. “Illes de contenidors
soterrats, renovació total
dels contenidors de rebuig,
l’ampliació de la recollida

de la fracció orgànica o la
recollida porta a porta en
indrets estratègics són
alguns dels avantatges
d’aquest nou servei
comarcal”, diu Verge.

L’Ajuntament rescatarà l’actual
concessió a l’empresa Urbaser
la recollida de la brossa. El rescat
s’aprovarà definitivament abans
de l’entrada en funcionament
del nou servei. Els treballadors
d’Urbaser adscrits a la recollida
seran subrogats a Ecobp i no es
perdrà cap lloc de treball.
Urbaser continuarà prestant el
servei de neteja viària.

Les principals millores

Aquestes són les principals
millores que comportarà el nou
servei prestat pel Consell
Comarcal:

–Nova flota de vehicles de
recollida, menys sorollosos i
menys contaminants.

–Renovació de la totalitat dels
contenidors de la fracció rebuig
(contenidors grisos). Són 650
unitats.

–Creació de 19 illes de
contenidors soterrats. Cada illa
permet la recollida selectiva de
totes les fraccions. N’hi haurà
sis al centre de Segur i tretze,
al nucli de la Platja.

–Recollida porta a porta a l’illa
de vianants i al Passeig Marítim
del nucli de la Platja.

–Implantació de la segona fase
de la recollida de la fracció
orgànica. En aquesta fase, el
servei s’ampliarà a Segur i a  les
urbanitzacions Calafell
Residencial i la Bonanova, al
barri de l’Estany i al sector de
platja del barri de Mas Mel.

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

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

15

medi ambient

El nou servei comarcal
de recollida de la brossa
comença el 15 de març

Signatura del conveni. D’esquerra a dreta de la imatge, Jesús Padullés, directiu d’Ecobp; el conseller comarcal de Medi Ambient,
Lluís Inglada; l’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, i el tinent d’alcalde de Medi Ambient, Àngel Verge.

la dada
Hi haurà dinou illes de
contenidors soterrats
i 650 contenidors de
rebuig nous
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L’Ajuntament oferirà a les famílies una alternativa de lleure durant la setmana blanca escolar.breus

La renovació del nucli històric
de Calafell en farà un espai
visitable pels turistes, però
també un barri on el veïnat
gaudeixi d’una major qualitat
de vida. L’alcalde, Jordi Sánchez,
va expressar-ho amb rotunditat,
el passat 11 de setembre, en la
presentació als veïns de les
primeres obres que es
finançaran amb la Llei de Barris.

L’alcalde va recordar que “un
dels principals objectius de

l’equip de govern és posar
en valor el patrimoni
històric de Calafell, perquè
esdevingui un actiu turístic
que crei riquesa i ocupació”.
Però va afegir que “a més, el
nucli antic, i totes les

persones que hi viuen i hi
treballen, esperen de fa
anys una oportunitat de
sortir d’una visible postració.
El projecte també ho
aconseguirà”.

Les obres havien de començar
aquest mes de febrer i
signifiquen una inversió de
800.000 euros. Farà els treballs
l’empresa comarcal AMC5 i el
termini d’execució és de quatre
a cinc mesos. La zona que es

millorarà inclou els carrers de
l’Aire i de les Penyes, una part
del carrer Major i la plaça del
Trinquet. Aquests vials formen
una ronda als peus del Castell
de la Santa Creu, que també
es museitzarà, “tot aprofitant
l’alt valor de les troballes
arqueològiques que s’hi
van realitzar fa una desena
d’anys”, segons el tinent
d’alcalde de Territori, Ramon
Ferré.

Una part important de la
museització del nucli antic girarà
a l’entorn de les restes que
demostren el vincle entre
Calafell i les incursions que el
cabdill musulmà cordovès Al-
Mansur va realitzar contra la
Catalunya cristiana a finals del
segle X. Les sitges que es creu
que conservaven gra per
alimentar les tropes d’Al-Mansur
es deixaran a la vista,
degudament protegides.

El projecte preveu també la
renovació de tots els serveis, la
creació dels que no existeixen
(com la xarxa de recollida de
pluvials, i el soterrament de les
xarxes aèries. L’Ajuntament ha
explicat en la presentació al
veïnat que caldrà treballar molt
fi, atesa la riquesa arqueològica
de la zona, que dificulta les
intervencions en el subsòl.

L’Ajuntament s’ha compromés
amb el veïnat a minimitzar les
molèsties. Per qualsevol qüestió,
el veïnat pot adreçar-se a
l’oficina de la Llei de Barris,
que està ubicada a l’Àrea de
Territori, a la plaça de la
Constitució 5.

Comencen les primeres obres del projecte de la Llei de Barris

La renovació del nucli antic
en farà un espai visitable, però
també un barri on es visqui bé

Presentació de les obres al veïnat, el passat 11 de febrer, al centre cívic El Sindicat.

la dada
La inversió serà de
800.000 euros i les obres
duraran de 4 a 5 mesos



L’Ajuntament aprova una ordenança que regularà el seu funcionament com a Administració electrònica.breus

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un ciclo de conferencias
para padres y madres, una
iniciativa para implicar a las
familias en el proyecto
educativo del municipio y dar
respuestas a las nuevas
cuestiones que hoy se plantean
para educar a los hijos. La
concejal de Bienestar Social,
Maria Josepa Sans, explica que
la sociedad ha cambiado mucho
y “por poner un ejemplo,
nuestros padres no tenían la
necesidad de preocuparse
por internet”.

El acceso seguro a internet fue
el leit-motiv de la primera
conferencia, que se celebró el
26 de enero y tuvo como
ponente a una agente de los
Mossos d’Esquadra, que
recordó que los niños tienen un
riesgo más alto de ser víctimas
de un delito informático o de
una violación de su intimidad.

Las sesiones, que se convocarán
mensualmente, surgen de
contactos entre el
Ayuntamiento y la comunidad
educativa local, especialmente
los centros de secundaria.
“Los institutos reclamaban
una involucración más
amplia de la sociedad en el
proceso educativo”, dice
Sans.

Con la formación de los padres
y las madres, añade la concejal,
“creamos una red que, con
una programación regular
de actividades, genere el
hábito en padres y madres
de formarse como tales”.
Dicha red servirá también para
que “padres y madres
expresen sus inquietudes
y demandas, así como sus
objetivos, tanto a través de
las asociaciones que tienen
en los centros, como de
forma individual”.
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Una agents dels Mossos d’Esquadra explica què cal tenir en compte d’Internet.

L’Ajuntament ha posat en marxa
un cicle de xerrades formatives
per a pares i mares, una
iniciativa per implicar les famílies
en el projecte educatiu del
municipi i per donar respostes
a les noves qüestions que avui
se’ls plantegen a   l’hora
d’educar els fills. La regidora de
Benestar Social, Maria Josepa
Sans, explica que la societat ha
canviat molt i  “per posar
només un exemple, els
nostres pares no tenien la
necessitat de preocupar-se
pel que podia passar amb
internet”.

L’accès segur a internet va ser
el leit-motiv de la primera de
les xerrades, que va celebrar-se
el 26 de gener i que va tenir
com a ponent una agent dels
Mossos d’Esquadra
especialitzada en la matèria,

que va recordar que els infants
tenen un risc més alt que els
adults de ser víctimes d’un
delicte informàtic o d’una
violació de la seva intimitat.

La societat s’ha d’involucrar
en l’educació

Les xerrades, que es convocaran
amb periodicitat mensual, han
sorgit dels contactes entre
l’Ajuntament i la comunitat
educativa local, especialment
els centres de secundària.
“Els instituts reclamaven

una involucració més àmplia
de la societat en el procés
educatiu”, diu Sans. És el que
els especialistes anomenen
actualment un Pla Educatiu
d’Entorn.

Amb la formació dels pares i de
les mares, afegeix la regidora,
“estem creant una xarxa
que, amb una programació
regular d’activitats generi
l’hàbit dels pares i de les
mares de formar-se com a
tals”.

Aquesta xarxa servirà també
perquè “els pares i les
mares expressin i ens facin
arribar les seves inquietuds
i demandes, així com els
seus objectius, tant a través
de les associacions que
tenen als centres, com de
forma individual”.

formació

la dada
Els menors tenen un risc
més alt de ser víctimes
d’una violació de la seva
intimitat a Internet

Escola de pares i mares
Xerrades per donar respostes als problemes de l’educació dels fills
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Calafell s’ha estrenat amb gran èxit en
l’organització de duatlons, prova esportiva
que combina ciclisme i atletisme. Després
d’organitzar dos triatlons (la tercera es
prepara pel proper 25 de setembre, el club
Calafell Runners i la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament van debutar, el passat 6 de
febrer amb la germana petita i reunint a
305 participants arribats de tota Catalunya.

El regidor d’Esports, José Manuel Núñez,
explica que “Calafell ha demostrat
novament la seva capacitat per
organitzar grans esdevenimentes
esportius que, a la vegada,
promocionen la ciutat”. Núñez afegeix
que “també ha estat un èxit situar el
centre de la prova al Port de Segur”.

Forta competència i emoció
fins al darrer moment

El primer classificat masculí va ser Sergi
Rodríguez, d’Igualada, amb un temps total
de 53 minuts i quatre segons. El segon
lloc va ser pel seu company d’equip Jordi
Garcia, que va computar cinc segons més.
El tercer classificat va ser el manresà Iñaki
Baldellou, amb 53 minuts i 12 segons.
L’ajustadíssim crono dóna idea de la forta
competència que va presidir les proves i de
l’emoció fins al darrer moment.

En categoria femenina, la competidora més
ràpida va Pilar Rus, del CN Reus Ploms,
amb un temps d’una hora, un minut i 24
segons. En segon lloc va quedar la seva
companya d’equip Montserrat Cinca, amb
un temps d’una hora, tres minuts i 26
segons. I tercera va ser Neus Caylà, del CN
Mataró, amb una hora, tres minuts i 38
segons.

Els primers atletes locals van ser Óscar
Martínez Larios, que defensa els colors del
Club Triatló Manresa, i Anna Barrero
Franquet, que competeix amb el Club
Natació Reus Ploms.

Amb més de 300 participants

esports

Calafell s’estrena
amb gran èxit
en l’organització
de duatlons



comunicació

L’emissora municipal
Calafell Ràdio es va
consolidant com a líder
d’audiència a la comarca
del Baix Penedès. La
sisena onada del
Baròmetre de la
Comunicació i la Cultura
de Catalunya, que va fer-
se pública el passat 31
de gener, torna a situar
Calafell Ràdio al
capdavant del rànquing
comarcal, amb 15.000
oients acumulats en els
trenta dies anteriors.
Aquesta xifra és 3.000
oients més alta en relació
a la cinquena onada del
Baròmetre.

Calafell Ràdio se situa
per damunt d’emissores
nacionals, com
Catalunya Ràdio i la
cadena SER, i per
damunt de la resta de
dials tan públics com
privats.

Per a Eloi Roca, director
de Calafell Ràdio,
“aquestes xifres
reafirmen la
importància de les

emissores locals en
l'actual panorama
comunicatiu i
radiofònic”. Roca
afegeix que “Calafell
Ràdio té el compromís
de treballar per
continuar liderarant
la comunicació de
proximitat”.

L’emissora continua
celebrat actes per
commemorar el seu
25è aniversari. El 6 de
febrer, durant la festa
major de la Candelera,
es va decobrir una placa
en record del 3 de 9
amb folre que els
Castellers de Vilafranca
van carregar a la plaça
de Catalunya el 19 de
juliol de 2009. L’exhibició
castellera d’aquell dia era
un dels actes de
l’aniversari de la ràdio.
Mai fins llavors s’havia
aixecat un castell de nou
pisos a Calafell. Ara,
aquell moment ha
quedat immortalitzat
amb una ceràmica de
l’artista Roser Oter, de
Santa Oliva.

L’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, ha
obert un perfil personal a la xarxa social
Facebook. En les entrades que hi “penja”
hi ha comentaris sobre les activitats que
desenvolupa com a alcalde i com a
president del consell comarcal, però també

opinions i pensaments personals. “Estic
comprovant que molts ciutadans em
fan preguntes o em plantegen
problemes a través del Facebook. I
em sembla fantàstic, perquè no m’hi
he posat per fer-me propaganda,

sinó per provar un nou canal de
comunicació amb la gent”, diu Jordi
Sánchez. Per trobar el seu perfil, heu d’estar
registrats com a usuaris de Facebook i
buscar “Jordi Sánchez Solsona” per
contactar amb l’alcalde.

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

L’emissora municipal continua celebrat el 25è aniversari, tot recordant el 3 de 9 dels Castellers de Vilafranca

Calafell Ràdio, de
nou líder d’oients
al Baix Penedès

Hi explica la seva activitat com a alcalde i president comarcal i publica opinions i pensaments més personals

L’alcalde obre perfil a Facebook
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L’alcalde, Jordi Sánchez, va participar en aquest pilar de 4, aixecat pels Castellers de Vilafranca.
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Calafellactivitats
març2011

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

2 dimecres

>Carnaval “Posa-hi oli”
Ball per a tots els jubilats
i jubilades del municipi
11 h
Pavelló de Calafell

3 dijous

>El Calafell més gran
Xerrades per la gent gran
–Mobilitat segura i estafes o
enganys i altres qüestions
relaciones amb la seguretat
–Prevenció pèrdua dignitat:
drets i deures / Voluntats
anticipades
16 h
Llar de Jubilats del Poble

>Cinema d’igualtat
Madres&hijas
(Estats Units, 2009)
Direcció Rodrigo García

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

>Carnaval ‘Xurigué’

17.30 h
Plaça de Catalunya
Xocolatada infantil
18 h
Plaça de Catalunya
Espectacle infantil

19 h
Plaça de Mariano Soler
Arribada i pregó de Sa
Majestat el Rei Carnestoltes

4 divendres

>Carnaval ‘Xurigué’

19.30 h
Avinguda Catalunya
I Desfilada de disfresses
infantils i Xocolatada
Organitza Associació de
Comerciants i Empresaris
de Segur-Centre

22.15 h
Avinguda Catalunya
I Concurs de Comparses
Segur de Calafell
Organitza Associació de
Comerciants i Empresaris
de Segur-Centre

5 dissabte

>Carnaval ‘Xurigué’

17.30 h
Pavelló de Segur
Carnaval infantil

22.30 h
Gran Rua de Carnaval
de Segur a la Platja
Sortida Passeig Marítim-
c/ Carme Desvalls

6 diumenge

>Carnaval ‘Xurigué’

12 h
Pavelló de Calafell
Carnaval infantil
18 h
Gran Rua de Carnaval
del Poble a la Platja
Sortida c/ Baix Penedès

9 dimecres

>Carnaval “Posa-hi oli”
Enterrament de la sardina
obert a tots els jubilats i
jubilades del municipi
10 h
Calafell Parc
Transport amb l’autobús
municipal des de l’estació de
tren de Calafell a les 9.05 h.
Tornada a les 12.30 h

10 dijous

>Dia Internacional de la
Dona Treballadora
–Lectura del Manifest
–Reconeixement de la
trajectòria vital i professional
d’una dona del municipi
–Concert de jazz
19 h
Dependències de Segur

12 dissabte

>14è Mercat d’estocs
Oportunitats de final de
temporada
Dins de l’horari comercial
Davant de les botigues

>Cafè filosòfic Casa Barral
Entorn la bioètica
amb Sandra Pouza
19 h
Museu Casa Barral

13 diumenge

>14è Mercat d’estocs
Oportunitats de final de
temporada
Dins de l’horari comercial
Davant de cada botiga

>Ballada de sardanes
amb música enregistrada
12.30 h
Parc de la Sínia

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

15 dimarts

>1r Sopar de les Dones
Activitat del Dia Internacional
de la Dona Treballadora
21 h
Allotjament Antiga
Preu tiquet 15 euros
poden comprar-se a Benestar
Social o a l’Antiga

23 dimecres

>Contes a la biblioteca
Dragones, amb Tio Sapo
18 h
Biblioteca Ventura Gassol

24 dijous

>Xerrada sobre mediació
familiar
Anna Alcaraz, del Centre
de Mediació del Dret Privat
18.30 h
Dependències de la Platja

27 diumenge

>10a Xatonada Popular
A la Plaça del Port

A partir de les 11 h
Xató ofert pels restaurants
Eusebio, Àncora, Latitud 41,
Casa Pedro, Antiga,
Mediterrani, Milà i Can Pilis
Preu tiquet 7 euros

12 h Exhibició de xatonaires
infantils

26 dissabte

>Club de lectura filosòfic
El hombre en busca de
sentido de V.E. Frankl
12 h
Biblioteca Ventura Gassol

Per possibles canvis i noves
activitats, consulteu
www.calafell.cat
www.facebook.com
/ajuntamentdecalafell
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Amb el consens hi guanya Calafell

Austeritat, aprimament i agilitat, des del primer dia

Esgotament i contradiccions... És urgent fer un canvi!!!!

El consens és un bé preuat en qualsevol democràcia.
Tot i que el nostre és un sistema de majories i minories,
és bo que tots siguem capaços d’arribar a grans acords
en aquelles qüestions que no responen a les opcions
polítiques de cadascú, sinó a l’interés general de la
ciutadania. És el cas del consens assolit finalment per
salvaguardar l’edifici de la Confraria de Pescadors i,
a la vegada, el projecte de nou Passeig Marítim.
Podríem explicar moltes coses de com ha anat aquesta
història i de com s’ha intentat fer-ne sang per treure’n
rèdits electorals. Però avui el que toca destacar és
que, al final, hem aconseguit un acord entre tots per
assolir un objectiu que, no ho oblidem, és doble. I com
en tot consens, tohom ha cedit una mica en els seus
plantejaments, com d’altra banda és lògic i normal.

Però aquí no hi ha ni guanyadors ni perdedors. Més
ben dit, sí que hi ha un guanyador: el poble de Calafell,
que podrà conservar un edifici d’indubtable valor
sentimental i gaudir, a la vegada, d’un Passeig Marítim
que serà l’enveja de tothom. No és sobrer recordar
que Calafell també guanya una inversió de més de
set milions d’euros, perquè no estan els temps per
malaguanyar inversions d’aquest volum. Per això no
ens han dolgut prendes a l’hora de cedir en la part
que ens tocava i agraim a la resta de forces polítiques
municipals i a la Confraria de Pescadors la seva part
d’esforç i de renúncies, fets com en el nostre cas, en
ares del consens. No pensem que el nostre fos un mal
projecte, però és més satisfactori que tots hi estem
d’acord i que Calafell guanyi.

A tres mesos i escaig de les eleccions, l’equip de govern
decideix canviar de rumb. El 31 de gener s’adonen que hi
ha crisi. Durant tot el mandat ens han presentat pressupostos
“agosarats” (en paraules seves), però ara comprenen la
realitat de les xifres i que s’han d’adaptar als temps que
corren. Aquest any el pressupost de l’ajuntament ha
disminuït. Això sí, han fet un esforç per poder dur a terme
en aquests mesos més inversió que mai, com diu el president
de la Generalitat Artur Mas, “fer més amb menys”. Llavors,
com és que durant tres anys han anat dient que no hi ha
ni un duro per fer res i aquest any, que tenim el pressupost
més curt dels últims temps, hi ha diners per fer-ho tot?
Nosaltres no posarem impediments a que es faci tot el que
diuen sempre que sigui un benefici pel municipi, però el
que no ens agrada és que aquest canvi de filosofia arribi

a les portes de les eleccions. Per aquest motiu, quan la
ciutadania ens faci confiança per governar Calafell, des de
Convergència i Unió mantindrem la mateixa línia des d’un
inici: austeritat, aprimament i agilitat. Com venim repetint
des de fa quatre anys, hem d’adaptar els comptes de
l’ajuntament  a la situació actual de crisi i fer un pressupost
auster des de bon principi amb més inversió en el dia a dia
i deixar les despeses milionàries per a temps millors. També
hem d’aprimar l’administració reduint càrrecs i que els
regidors de govern tinguin un sou més baix i es
responsabilitzin de més d’una regidoria. I, per acabar, hem
d’agilitzar els tràmits i la resposta de les instàncies i poder
contactar o reunir-se fàcilment amb l’alcalde i regidors.
Perquè s’ha d’agafar el compromís amb la ciutadania des
del primer dia i no a tres mesos de les eleccions.

Esgotament i contradiccions… Es urgent fer un canvi!!!!
Després de dos mesos de retard, per fi Calafell ja disposa
d’un nou pressupost municipal per aquest exercici 2011.
El problema és, per una banda, que es tracta d’un
pressupost ple de contradiccions, tal i com es posa de
manifest en la pròpia memòria d’alcaldia, i per l’altre que
està elaborat per un Equip de Govern esgotat i sense
il·lusió. Contradiccions que sumen i segueixen, i dibuixen
un perfil d’Equip de Govern esgotat i sense idees, que
necessita d’un urgent relleu polític i generacional.
Contradiccions en política pressupostària que s’agraven
amb l’intent de penjar-se medalles alienes, com és
l’exemple de vendre com a èxit propi la reducció del
pressupost en un 10,35% “fent un esforç de contenció
de despesa”, quan aquesta reducció han d’executar-la
per llei davant les obligacions pressupostàries dictades
fa mesos enrere per l’Executiu Central i forçat per les

pressions de la Unió Europea.

Davant aquesta situació de pèrdua de rumb de l’actual
Equip de Govern, només hi ha lloc per agrair el treball
públic dispensat fins la data, i renovar el capital humà
existent, per donar pas a una nova generació de gestors
públics dirigents, professionals i frescos, que estiguin a
l’alçada de l’actual situació socio-econòmica del municipi.
Una responsabilitat a la que el grup Municipal del PP, tal
i com s’ha demostrat amb el seu treball diari al llarg
d’aquests darrers quatre anys, està sensibilitzat i preparat
per poder afrontar el bon desenvolupament futur dels
propers anys del nostre municipi. Calafell necessita, ara
més que mai, un canvi polític al front del nostre
Ajuntament. Tanquem, doncs, entre tots una etapa
caduca, i obrim les portes a una nova i regenerada etapa
de la nostra història amb il·lusió renovada.
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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




