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No farem res tan important en aquest mandat, i segurament
tampoc en els propers, que el nou Pla General. L’oportunitat
és històrica i aprofitar-la és també una demanda de la immensa
majoria de la ciutadania. El POUM necessita, això sí, un gran
consens per garantir la vigència dels seus principis i objectius
al llarg dels anys. És més, l’equip de govern no vol anar
d’altra forma que no sigui de la mà de la ciutadania. Amb
tot l’agosarament i l’altura de mires que calgui, però amb
l’imprescindible consens social i polític, sense el qual les
grans empreses poden fracassar.

És per això que el ple de l’Ajuntament ha aprovat, amb una
amplíssima majoria, un primer paquet d’al·legacions
presentades al POUM. En trobareu una àmplia informació
en la publicació adjunta. L’elaboració del POUM aprovat
inicialment ha tingut una participació amplíssima, com poques
vegades s’ha vist en un pla general. No ho diem nosaltres,
ho diuen experts en la matèria.

No obstant, algunes propostes havien despertat la inquietud
pròpia de tots els canvis. I és en aquesta fase que podem
donar resposta a la demanda ciutadana. A més, podem fer-
ho no amb paraules, sinó amb actes, un acord de ple, de
plena eficàcia jurídica i administrativa. Ja no és una qüestió
de paraula, que de totes formes hem demostrat que tenim,
sinó de llei. Per tant, qui que se sentia intranquil pel POUM
pot recuperar ara la tranquil·litat. És la garantia que li dóna
el seu Ajuntament, però també la garantia de la llei. Escoltant
la ciutadania, com en aquest cas, estem aconseguit un POUM
molt millor. Un municipi molt millor.

No haremos nada tan importante en este mandato, y
seguramente en los próximos, que el nuevo Plan General. La
oportunidad es histórica y aprovecharla es también una
demanda de la inmensa mayoría de la ciudadanía. El POUM
necesita, eso sí, un gran consenso para garantizar la vigencia
de sus principios y objetivos a lo largo de los años. Es más,
el equipo de gobierno no quiere ir si no es de la mano de la
ciudadanía. Con todo el atrevimiento y la altura de miras que
sean necesarios, pero con el imprescindible consenso social
y político, sin el cual laas grandes empresas pueden fracasar.

Por ello, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con una
amplísima mayoría, un primer paquete de alegacions
presentadas al POUM. Puede encontrarse una amplia
información al respecto en la publicación adjunta. La
elaboración del POUM aprobado inicialmente, ha tenido una
participación altísima, como pocas veces se ha visto. No lo
decimos nosotros, lo dicen los expertos en la materia.

Sin embargo, algunas propuestas habían despertado la
inquietud propia de cualquier cambio. Y es en esta fase
cuando podemos dar respuesta a la demanda ciudadana.
Además, podemos hacerlo no con palabras, sino con actos,
un acuerdo de pleno, de total eficacia jurídica. Ya no es una
cuestión de que tener palabra (hemos demostrado tenerla,
de todas formas), sino de ley. Quien se sientiera intraquilo
por el POUM puede recuperar la tranquilidad. Es la garantía
que le da su Ayuntamiento, pero también la ley. Escuchando
a la ciudadanía, como en este caso, estamos consiguiendo
un POUM mucho mejor. Un municipio mucho mejor.

Escoltem les persones
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

Amb l’esport local. Felicitant els jugadors del primer equip d’hoquei del Club Patí Calafell, per un dels seus recents èxits esportius.



educació

Les entitats culturals andaluses celebren conjuntament el 28 de febrer com a Dia d’Andalusia.breus

El Consell de Govern de la
Generalitat va aprovar, en la
seva reunió del passat 2 de
març, la construcció de l’edifici
definitiu de l'IES Segur de
Calafell. La inversió serà de
6.951.781 euros. El nou
equipament s’ubicarà a uns
terrenys del carrer Brasil i tindrà
una capacitat per 480 alumnes
i substituirà l'emplaçament
provisional actual al carrer del
Repòs.

L'alcalde, Jordi Sánchez, vol
subratllar que "es tracta
d'una de les inversions
més destacades que es

faran a Segur i al municipi
en general durant aquest
mandat". L’obra vindrà a
regularitzar la situació actual,
en què l'institut de secundària
de Segur ocupa uns mòduls
provisionals.

Gran manca de sòl

El principal repte que s'ha
trobat l’actual equip de govern
ha estat el d’aconseguir uns
terrenys per ubicar el centre
educatiu, atesa la greu manca
de sòl per a equipaments al
nucli de Segur. L'alcalde ha
explicat que el terreny era

originalment una zona verda i
la seva requalificació, legalment
molt complexa, ha comportat
un procés molt llarg que s'ha
perllongat per espai d'un any i
mig. "Però per fi podem
anunciar aquesta inversió,
molt desitjada des de feia
temps pels veïns de Segur",
ha dit. Jordi Sánchez calcula
que abans de l'estiu l'obra pugui
estar adjudicada i recorda que
“per primer cop en molt
temps, al nostre municipi
els equipaments s’ubiquen
en emplaçaments cèntrics i
raonablement accessibles i
no amagats a qualsevol racó

recòndit del terme”.

Per la seva part, la tinent
d’alcalde d'Ensenyament, Teresa
Cumplido, destaca "l'esforç i
l'interès" mostrat per la
comunitat educativa de l'IES
per disposar del nou espai.

“Sabem que la comunitat
educativa, i molt en
particular les famílies, volen
fer el trasllat tan aviat com
sigui possible. Avui els
podem donar una excel·lent
notícia: les obres del nou
edifici ja van coll avall” ha
afegit la tinent d’alcalde.

La Generalitat aprova la
construcció de l’edifici
definitiu de l’Institut de Segur

Una inversió de 6,9 milions d’euros permetrà al municipi assolir una de les màximes fites en equipaments

Antecedents

5 de juny de 2009
L'Ajuntament acorda cedir al
departament d'Educació de la
Generalitat els terrenys. El sòl
té la qualificació d'equipaments
després d'un tràmit urbanístic
que va fer variar el seu ús
anterior com  a zona verda.

27 d'agost de 2009
La Comissió d'Urbanisme
de Catalunya aprova
definitivament la requalificació
dels terrenys.

Previsió

L'objectiu és que el centre
estigui enllestit durant el present
mandat i pugui ser inaugurat
el curs 2010-11.

En aquest sentit, "s'han fet
totes les gestions
possibles des de
l'Ajuntament per poder
acomplir amb aquest
calendari", indica l'alcalde.
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Imatge d’una visita que els arquitectes del departament d’Educació van fer als terrenys del carrer Brasil.
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habitatge

La major part dels problemes de recepció de la TDT s’han anat resolent gradualment.breus

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament
de Calafell van constituïr, el passat 8 de març,
el consorci urbanístic per al desenvolupament
del sector residencial La Barquera. Aquesta Àrea
Residencial Estratègica, situada al nucli del Poble,
entre el carrer Jesús i la carretera C-31, té una
superfície de més de 7 hectàrees, amb capacitat
per a 369 habitatges potencials, 189 dels quals
seran en diferents règims protegits.

El Consorci urbanístic opera com a administració
actuant per dur a terme el desenvolupament i
execució del nou sector i està integrat al 50%
per l’Incasòl i l’Ajuntament, que es distribueixen
les responsabilitats a parts iguals.

L’alcalde, Jordi Sánchez, subratlla que “fem els
deures i som a la graella de sortida, en un
conjunt de 27 municipis catalans que
desenvoluparan àrees residencials

estratègiques”. L’alcalde destaca que, “com
fa sempre aquest equip de govern”, el
creixement es fa de manera planificada, incloent-
hi els espais destinats a equipaments.

Jordi Sánchez també explica que es tracta de la
primera i més important inversió en habitatge
públic, ja que 189 dels 369 habitatges seran
públics. L’alcalde indica, així mateix, que l’ARE
La Barquera “ha estat recollida en el POUM
i n’és una peça clau” i també en destaca “la
millora paisatgística de l’entorn, la creació
d’àmplies zones verdes i el fet que es
contempli la construcció d’equipaments
públics i un nou entorn comercial”. A més
entre els equipaments que s’hi desenvoluparan
hi figurarà el centre d’interpretació turística del
món iber, un projecte que té el vist-i-plau de la
Generalitat dins del pla CAT (Centres d’Acollida
Turística).

Signem amb la Generalitat
el conveni que crearà 189
habitatges protegits

L’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl impulsen l’Àrea Residencial Estratègica de La Barquera

El Incasòl y el Ayuntamiento
constituyeron el 8 de marzo el
consorcio urbanístico para el
desarrollo del sector residencial
La Barquera. El Área Residencial
Estratéfica, situada en el Poble,
entre la calle Jesús y la C-31,
tiene una superficie de más de
7 hectáreas, con capacidad para
369 viviendas, 189 de las cuales
disfrutarán de varios regímenes
de protección.

El alcalde, Jordi Sánchez,
subraya que “hemos hecho
los deberes y estamos en la
parrilla de salida, con otros
27 municipios catalanes
que desarrollarán áreas
residenciales estratégicas”.
El alcalde destaca que, “como
siempre hace el actual
equipo de gobierno”, el
crecimiento se realizará
planificadamente, incluyendo
espacios para equipamientos
públicos.

Jordi Sánchez también explica
que se trata de la primera y
principal inversión en vivienda
pública en el municipio, ya que
más del 50% de los nuevos
pisos serán protegidos. El
alcalde dice, asimismo, que el
ARE La Barquera “está
recogida en  el POUM y es
una de sus piezas clave” y
resalta “la mejora paisajística
del entorno y la creación de
amplias zonas verdes,
además de prever lo que
será un nuevo entorno
comercial y de
equipamientos públicos”.

Entre estos equipamientos
figurará el centro de
interpretación de la cultura de
los íberos, un proyecto que
tiene el visto bueno de la
Generalitat dentro del plan CAT
(Centres d’Acollida Turística).

Imatge de la signatura del conveni amb la Generalitat, el passat 8 de març a l’Ajuntament de Calafell.



La casa de cultura de Cal Bolavà ofereix 17 cursos i tallers (6 de nous) aquesta primavera i estiu.breus
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Així serà l’ARE
El nou barri de la Barquera ocuparà més de 7 hectàrees i tindrà 369 habitatges

Sector de la Barquera
Dades generals

Superfície total 73.820,20 m2

Densitat habitatges/ha 50

Habitatges 369

Protegits 189 (51,21%)
Lliures 180 (48,79%)

Font Aprovació definitiva per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona

A l’esquerra, la imatge mostra com quedarà
distribuït el nou barri, al voltant de l’eix que formarà
un nou carrer, paral·el al carrer Jesús i a la C-31.
Els baixos dels edificis d’aquest nou vial seran locals
comercials, per tal de donar vida i activitat econòmica
al barri. A l’altre costat de la rotonda de Mas Romeu,
un nou vial resoldrà la connexió entre els sectors
nord-est i nord-oest del nucli del Poble, a través del
carrer Andalusia

Sobre aquestes línies, el requadre amb una trama
semitransparent mostra, sobre una imatge aèria del
nucli del Poble, el sector que ocuparàl’Àrea
Residencial Estratègica.

Infografies Consultora de Comunicació Local
Imatges aèries Generalitat de Catalunya

Habitatge

Equipaments

Parcs i zona verda

Vials i places

Els espais de l’Àrea
Residencial Estratègica

barri del Clos del Rectoret
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transport públic

Convocats els veïns del nucli antic a un nou acte de participació sobre el projecte per a la Llei de Barris.breus

Aquest mes de març han començat les obres de
remodelació de les estacions de Calafell i Segur
de Calafell, que emprendrà l’organisme estatal
Adif i que suposaran una millora molt substancial
als dos equipaments. En el cas de Calafell, les
obres tindran un cost de 2,4 milions d’euros. En
el cas de Segur, la inversió serà de 2 milions
d’euros. Les obres podrien estar enllestides la
tardor d’enguany.

Una de les millores més visibles serà l’elevació
de les andanes, que “creixeran” 67 centímetres
en un tram de 200 metres per tal que els usuaris
puguin accedir als trens amb més facilitat,
sobretot a les unitats més modernes, que
tenen una plataforma més alta. Així mateix
s’instal·laran marquesines a les andanes on no
n’hi ha i s’allargaran les existents: les proteccions
contra la pluja i el sol tindran 200 metres de
longitud.

El projecte contempla també la construcció d’un
pas inferior per a vianants a les dues estacions.
El pas connectarà les andanes amb un ascensor.
Les actuacions busquen suprimir les barreres
arquitectòniques i, a la vegada, millorar la
seguretat, fomentant que els usuaris del tren
facin servir els passos i no creuin les vies.

Els treballs també contemplen el tancat del
perímetre de les estacions, la col·locació de
torns i en, el cas de l’estació de Calafell, una
profunda remodelació de l’edifici, que es troba
en mal estat. L’edifici de l’estació, que està
catalogat, es troba parcialment apuntalat. Els
treballs implicaran la remodelació de tot l’edifici,
la col·locació d’una coberta nova, la remodelació
de la façana i l’arranjament de les dues plantes.
A la planta baixa se suprimirà una paret i es
crearà un bar nou, en un espai més ampli que
l’actual, ara tancat.

Adif remodelarà les dues
estacions de ferrocarril
de Calafell i de Segur

La inversió conjunta que es realitzarà puja 4,4 milions d’euros Las obras de remodelación de
las estaciones de Calafell y de
Segur de Calafell se han iniciado
este mes de marzo. Las realiza
Adif y significarán una mejora
muy sustancial de ambos
equipamientos. En caso de
Calafell, la inversión será de 2,4
millones de euros. En el de
Segur, de 2 millones. Las obras
podrían estar acabadas el
próximo otoño.

Una de las mejoras más visibles
será la elevación de los andenes,
que “crecerán” 67 centímetros
en un tramo de 200 metros para
que los usuarios puedan acceder
a los trenes más fácilmente,
sobre todo a las unidades más
modernas, que tienen una
plataforma más alta. Además,
se instalarán marquesinas en los
andenes donde no hay y se
alargarán las existentes. El
proyecto contempla también
la construcción de un paso
inferior peatonal en ambas
estaciones. El paso conectará
los andenes con un ascensor.
Estas actuaciones buscan
suprimir barreras arquitectónicas
y, a la vez, mejorar la seguridad,
fomentando que los usuarios
del tren se sirvan de los pasos y
no crucen las vías.

Los trabajos también incluyen
el cerramiento del perímetro
de las estaciones, la colocación
de tornos y, en el caso de la
estación de Calafell, una
profunda remodelación del
edificio, que se encuentra en
mal estado. El edificio, que está
catalogado, se encuentra
parcialmente apuntalado.
Ahora, se efectuará una
completa remodelación, se
cambiará la cubierta, se
renovará la fachada y se
mejorarán ambas plantas. En
la planta baja se suprimirá
una pared y se abrrá un nuevo
bar, en un especio más amplio
que el actual, ahora cerrado.

L’estació de tren de Calafell presenta actualment un important grau de deteriorament.



ajuntament

La regidoria de cultura convoca la divuitena edició del certamen literari ‘El meu poble i jo’.breus

Aquest mes de març ha entrat en funcionament
el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) a Segur de
Calafell, amb la voluntat de facilitar al màxim
tot tipus de tràmits que facin els veïns amb
l’Administració local. El SAC es troba ubicat
a la primera planta de les  dependències
municipals de Segur (carrer Joan Maragall 32).

El tinent d’alcalde de Serveis Interns, Joan Carles
Robert, apunta que es tracta d’una eina “molt
útil, que facilita enormement els tràmits
que els veïns de Segur han de fer amb
l’Ajuntament”. El consistori analitzarà la
demanda que tingui el nou SAC de Segur per
redimensionar-lo. Per al segon semestre

d’enguay hi ha previst que el servei integral
que ofereix el SAC obri també a la Platja. Per
servei integral s’entén aquell que atén de manera
presencial, via telèfon i via telemàtica. En aquest
sentit, la Junta de Govern Local ha acordat
donar el vist-i-plau al SAC telemàtic. Es calcula
que abans de l’estiu l’Ajuntament ja l’haurà
implantat. El nou servei telefònic funciona ja
a un 90 per cent del seu rendiment i restarà
pendent, doncs, els tràmits en línia, a partir del
programa e-connectat. La possibilitat que els
ciutadans puguin establir els seus tràmits via
telemàtica vindrà afavorida, a més, pel fet que
el nou web corporatiu de l’Ajuntament permetrà
també que s’hi apliqui aquest servei.

Durante el mes de marzo ha
entrado en funcionamiento el
Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC) en el núcleo de Segur de
Calafell, con la voluntad de facilitar
al máximo todo tipo de trámites
que hagan los vecinos con la
Administración local. El SAC se
encuentra ubicado en la primera
planta de las dependencias
municipales de Segur (calle Joan
Maragall 32).

El teniente de alcalde de Servicios
Internos, Joan Carles Robert,
apunta que se trata de una
herramienta “muy útil, que
facilita enormemente los
trámites que los vecinos de
Segur deben efectuar con el
Ayuntamiento”.

El equipo de gobierno analizará
la demanda que tena el nuevo
SAC de Segur para, en su caso,
redimensionarlo. Además, para el
segundo semestre de este 2010
se prevé que el servicio integral
que ofrece el SAC abra también
en el núcleo de la Platja de Calafell.
Por servicio integral se entiende
aquel que atiende de manera
presencial, vía teléfono y vía
telemática. En este sentido, la
Junta de Gobierno Local ha
aprobado dar su visto bueno al
SAC telemático. Se calcula que
antes del verano, ya estará
implantado.

El nuevo servicio telefónico ya
funciona a un 90 por ciento de
su rendimiento y quedarán
pendientes, pues, los trámites
en línea, a partir del programa
e-connectat. La posibilidad de
que los ciudadanos puedan
realizar sus trámites por vía
telemática quedará favorecida
por el hecho de que la nueva
web corporativa del Ayuntamiento
permitirá también que se aplique
este servicio.

Entra en funcionament el
Servei d’Atenció al Ciutadà
de Segur de Calafell

Sant Carles de la Ràpita també s’interessa pel SAC
Una delegació de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) va visitar, l’11 de març,
el SAC de la plaça de Catalunya per tal de conèixer el model de funcionament aplicat a Calafell.
El consistori rapitenc vol implementar aquest model “perquè és excel·lent, molt àgil per als
ciutadans i per al funcionament del propi Ajuntament”, va dir Josep Pitarch, primer tinent
d’alcalde de Sant Carles de la Ràpita. Fa uns mesos institucions locals de Catalunya i de les
Illes Balears ja van visitar el SAC de Calafell per traslladar el model als seus propis serveis.
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ajuntament

Mossos d’Esquadra i Policia local es coordinen per reforçar la seguretat durant la Setmana Santa.breus

L'Ajuntament de Calafell serà
el primer de la comarca a
disposar d'un Consell Municipal
de Seguretat Ciutadana.
L'òrgan donarà veu a la
ciutadania perquè pugui
expressar-se en matèria de
seguretat i servirà per reforçar
l'acció de la Junta de Seguretat
Local. Justament aquest darrer
organisme va reunir-se el 23
de març a l'Ajuntament i va
saludar la creació d'aquest
òrgan consultiu i de participació
ciutadana.

La posada en marxa del Consell
l'aprovarà un plenari municipal
i l'òrgan començarà a funcionar
en els propers mesos abans de
l'estiu. L'alcalde, Jordi Sánchez,
opina que la creació del nou
òrgan “suposa una bona
notícia per Calafell ja que a
l'òrgan s'hi podrà implicar la
societat civil i establir una
major proximitat entre la
ciutadania i els cossos de
seguretat”.

Mitjançant dos decrets d'Alcaldia, l'Ajuntament de
Calafell ha procedit a modificar els membres de la
Junta de Govern, els tinents d'alcalde i les
atribucions delegades als regidors. Els regidors
que modifiquen les responsabilitats són Àngel
Verge, Ana M. Gonzalez y M. Victoria Ortigosa.

Prèviament, l'alcalde, Jordi Sánchez, va revocar
mitjançant decret el nomenament de primer tinent
d'alcalde a Josep Parera Ribell. Igualment, les
delegacions fetes al regidor per a la direcció dels
assumptes de l'Àrea de Medi Ambient, Serveis
Contractats i regidor de barri de Segur de Calafell.
La decisió li ha estat comunicada personalment.

L'alcalde ha manifestat que ha pres la decisió per
la pèrdua de confiança en el primer tinent d'alcalde,
ja que aquest "no comparteix des de fa temps els
objectius prioritaris de l'equip de govern, ja que ha
manifestat públicament que vol encapçalar un altre
projecte polític".

Es crearà el Consell Municipal
de Seguretat Ciutadana

Organisme per donar veu a la ciutadania de Calafell i reforçar l’acció de la Junta local de seguretat

nou cartipàs municipal  març 2010

Àngel Verge
Martín

Primer tinent
d’alcalde.

Medi Ambient,
Serveis Contractats

i Turisme

Ana María
González

Quarta tinent
d’alcalde.

Via Pública i
Seguretat Ciutadana

María Victoria
Ortigosa

Rodríguez
Regidora de Medi
Ambient i Salut

La directora territorial del departament d’Interior, Hortènsia Grau, i l’alcalde, Jordi Sánchez, desprès de la Junta local de seguretat
del passat 23 de març.



medi ambient

Convocat el concurs de cartells de la festa major. Els treballs s’han de presentar del 10 al 14 de maig.breus

L’Ajuntament de Calafell és una de les vuit
institucions catalanes que han estat guardonades
per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
“per la idoneïtat de la seva aposta decidida
per a la implantació de les ordenances
d’estalvi d’aigua”, segons el veredicte del jurat.

L’Ajuntament va rebre el guardó el 23 de març
en un acte al Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona. El guardó va ser recollit
pel tinent d’alcalde de Medi Ambient, Àngel
Verge, en un acte presidit per Joan Antoni Barón,
president de l’Area de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona.

Àngel Verge explica que el guardó “és un
reconeixement a l’esforç fet pel consistori
en l’aplicació de polítiques racionals d’estalvi
de l’aigua, que ha comportat que l’estalvi
en el consum arribi a ser del 12 per cent”.

Aquests premis tenen la voluntat d’estimular i

reconèixer totes aquelles trajectòries, iniciatives,
propostes o actuacions que contribueixin a
millorar la relació de la societat catalana amb
l’aigua i el seu entorn natural.

Les accions dutes a terme els darrers anys per
l’Ajuntament de Calafell han aconseguit un estalvi
de l’aigua del 12 per cent. Les platges han
implantat la ISO 14001 i el reglament comunitari
EMAS: això obliga el consistori a reduir els
impactes en matèria de medi ambient. Així,
les noves dutxes de les platges incorporen
reductors de cabal i programadors d’aturada del
subministrament. Altrament, els serveis de neteja
viària no usen aigua potable sinó aigües
subterrànies. L’Ajuntament també ha recuperat
tres antics pous, per reforçar el subministrament
i per regar el Parc de la Sínia. I El 2008 es van
subministrar gratuïtament 2.000 kits d’estalvi
d’aigua entre els ciutadans. També s’ha treballat
en la substitució de xarxes en mal estat i la
detecció de fuites.

Calafell rep un premi per
fomentar l’estalvi d’aigua

Les mesures adoptades per l’Ajuntament en els darrers anys han permès reduir el consum un 12%

El Ayuntamiento de Calafell es
una de las ocho instituciones
catalanas galardonadas por la
Asociación Catalana de Amigos
del Agua “por la idoneidad
de su apuesta decidida por
la implantación de las
ordenanzas de ahorro de
agua”, según el veredicto del
jurado.

El Ayuntamiento recibió el
premio el 23 de marzo en un
acto en el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de
Barcelona. El galardón fue
recogido por el teniente de
alcalde de Medio Ambiente,
Àngel Verge, que explica que
el galardón “reconocen al
esfuerzo hecho por el
consistorio en la aplicación
de políticas racionales de
ahorro de agua, que ha
comportado que el ahorro
en el consumo llegue a ser
del 12 por ciento”. Estos
premios tienen la voluntad de
estimular y reconocer las
trayectorias, iniciativas,
propuestas a mejorar la relación
de la sociedad catalana con el
agua y su entorno natural.

Entre las acciones realizadas, las
playas han implantado la ISO
14001 y el reglamento europeo
EMAS, que obligan a reducir los
impactos al medio ambiente.
Así, las nuevas duchas
incorporan reductores de caudal
y programadores de paro del
subministro. Por su parte, los
servicios de limpieza viaria no
usan agua potable, sino
subterránea. El Ayuntamiento
ha recuperado tres pozos para
reforzar el subministro y regar
el Parc de la Sínia. Y en 2008
se repartieron 2.000 kits de
ahorro de agua. También se ha
trabajado en la sustitución de
redes y en la detección de fugas.
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El tinent d’alcalde de Medi Ambient, Àngel Verge (a l’esquerra), rebent el guardó.
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Setze equips van participar en el segon torneig de futbol al carrer, celebrat els dies 5 i 6 de març.breus

www.fem.es
Web de la Federació Esclerosi Mútliple, on trobareu informació sobre aquesta campanya

solidaritat

La campanya celebrada els
dies 13 i 14 de març en
diferents supermercats dels
nuclis del Poble i de Segur de
Calafell per aconseguir fons
per a la lluita contra l'esclerosi
múltiple ha aconseguit recaptar
un total de 630 euros. La
campanya, que es va
desenvolupar a tot Catalunya i
també a Calafell sota el lema
“Una poma per la vida”, ha
comptat amb la col·laboració
altruïsta dels integrants del
programa adreçat a la gent
gran “Posa-hi oli”,  de la

regidoria de Benestar Social
de l'Ajuntament. La regidora
de Benestar Social, Maria
Josepa Sans, s'ha mostrat
"molt satisfeta i contenta"
per la resposta dels calafellencs
i de les calafellenques a la
iniciativa altruïsta. La campanya
va consistir a vendre unitats
de pomes a 1,5 euros
cadascuna amb la  finalitat de
recaptar el màxim de diners
possibles per contribuir a la
lluita contra la malaltia. Tot
plegat, van vendre’s 21 caixes
de pomes.

Recaptats més de 600 euros a Calafell en
una campanya per l’esclerosi múltiple

Una iniciativa solidària recull vuit tones
de material per als damnificats d’Haití

Un tràiler amb vuit tones de
material sanitari i aliments va
sortir de Calafell, el passat 26
de febrer, amb destí a Haití.
Es tracta d'un projecte d'ajut
humanitària endegat per dos
calafellencs, Susana Zafra i
David Lijarcio, que ha comptat
amb la complicitat del Club de
Golf la Graiera i l'Ajuntament.
És el primer cop que Calafell
contribueix directament amb
el poble haitià des del
devastador terratrèmol que
ha assolat el país.

El material va arribar via aèria
a la República Dominicana, que
comparteix amb Haití la mateixa
illa del Carib. L’ONG Mans
Unides es va encarregar de
distribuir-lo a Haití. El projecte

compta amb la col·laboració
directa de la Fundació del
Sindicat de Policia i de l'ONG
Agrupació Internacional de
Policia (IPA), així com del cos
dels Mossos d'Esquadra.

Susana Zafra recorda que ella
mateixa va proposar al Club de
Golf la celebració d'un torneig
benèfic per recollir fons,
plataforma des d'on va iniciar-
se la recollida d'aliments:
“No ens esperàvem tanta
col·laboració ciutadana”, diu.

Per la seva part, la regidora de
Benestar, Maria Josepa Sans,
recalca la importància “que
el nostre municipi sigui
capaç de tirar endavant
una tasca tan lloable”.

La regidora de Benestar Social, Maria Josepa Sans (segona per la dreta)
amb algunes de les integrants del programa “Posa-hi oli”, que van col·laborar
en aquesta campanya, organitzada per la Federació Esclerosi Múltiple
amb la col·laboració de Condis Supermercat.

Foto de família dels promotors, col·laboradors i patrocinadors d’aquesta
iniciativa, amb les autoritats locals. L’alcalde, Jordi Sánchez va aprofitar la
sortida de la caravana per destacar l'esforç dut a terme “que ha estat capaç
de mobilitzar una quantitat tan important de material”. Per l’alcalde, es
tracta “d'una demostració de com es poden fer les coses bé, és a dir,
amb sensibilitat i esforç”.



La novena edició de la Xatonada
Popular de Calafell, organitzada
pel Patronat Municipal de
Turisme al Port de Segur de
Calafell el passat 7 de març,
va ser un èxit de participació
ciutadana, on els petits van ser
els grans protagonistes amb la
setena edició de l’exhibició de
xatonaires infantils.

La festa és un gran acte de
promoció de la tradicional
amanida penedesenca a base
d’escarola. Calafell celebra la
Xatonada Popular des de l’any

2001, després d’incorporar-se
a la  Ruta del Xató
(www.rutadelxato.com),
una iniciativa de turisme
gastronòmic que posa en valor
els productes locals.

Un total de 1.100 racions de
xató van ser despatxades al llarg
del matí, totes les que havia
elaborat l’organització. Cinc
restaurants de la vila
(Allotjament Antiga, A Can
Pilis, Casa Pedro, Eusebio i Il
Ristorante Milan Da Marco)
van encarregar-se d’elaborar

la tradicional amanida
penedesenca. El preu del tiquet
era de de 7 euros, i incloïa la
ració de xató, pa i vi del
Penedès. Tot i que el sol no va
lluir, no  va ploure durant la

celebració de la festa, cosa que
va afavorir que s’hi acostés una
gran quantitat de públic.

L'exhibició dels xatonaires
infantils va atreure famílies
senceres que no es van voler
perdre les habilitats dels nens i
nenes en elaborar el xató. Van
ser 85 els infants que hi van
prendre part.

450 ‘estudiants de xató’

Un total de 450 alumnes de
tercer i quart curs de primària
havien participat prèviament en
classes pràctiques d’elaboració
de xató. Pertanyen a les escoles
Castell de Calafell, Santa Creu,
La Ginesta i Mossèn Jacint
Verdaguer. Les lliçons van ser
impartides amb la col·laboració
del col·lectiu de gent gran
“Posa-hi oli”.

L’alcalde, Jordi Sánchez, valora
“molt positivament” la festa
com a atractiu turístic i ha
recordat que la Xatonada
Popular de Calafell “s’ha
convertit en una festa
entranyable i molt
concorreguda”.

Per la seva part, el tinent
d’alcalde i regidor de Turisme,
Àngel Verge, s’ha mostrat
“molt satisfet” per la resposta
del públic i l’organització de
l’esdeveniment, tot i que
lamenta la climatologia adversa
de diverses edicions: “L’any
que ens acompanyi el
temps, no s’hi cabrà de la
quantitat de gent que
vindrà a la Xatonada de
Calafell”, diu.

Gran èxit de la novena
Xatonada Popular

El Patronat Municipal de Turisme va servir 1.100 racions de la tradicional amanida penedesenca

Fomentem els
productes locals
i el turisme
gastronòmic

Els xatonaires infantils van rebre un diploma de reconeixement.

Economia
Ajuntament de CalafellSuplement d’informació econòmica local   núm. 2 / 2010
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Les principals immobiliàries de Calafell s’alien per fer front a la crisi del sector.breus



Dos dels autobusos participants en aquesta campanya, fotografiats a l’estació d’autobusos de Tortosa (Baix Ebre),
on la companyia Hife té la seva base principal.

El Patronat Municipal de
Turisme de Calafell ha signat,
per quart any consecutiu, un
conveni amb l’empresa
Autocars Hife SA per tal que
els seus vehicles portin
publicitat del municipi.
Segons aquest acord, cinc
vehicles de la companyia
incorporaran vinils publicitaris
amb imatges representatives
de Calafell, pertanyents als
productes de turisme actiu i
de turisme familiar i a la marca
“Tot l’any”.

Els autocars retolats serveixen
les línies que connecten la
Costa Daurada amb Sant
Sebastià, Madrid, Pamplona i
Saragossa, zones totes elles

mercats emissors de Calafell.
“Aquesta campanya ens
permetrà cobrir la vall de
l’Ebre i el centre de la
península. Es tracta de
mercats turístics clàssics
de Calafell, que volem
reforçar”, segons explica el
tinent d’alcalde de Turisme,
Àngel Verge.  Afegeix que
“hem renovat l’aposta

per aquesta plataforma
publicitària, que ens
permet passejar la marca
de forma molt eficaç”.

L’empresa Hife és la
concessionària del servei
municipal de transport públic
de Calafell i, a més, gestiona
línies de llarg recorregut que
tenen parada al municipi.

A més, l’acord preveu també
la inserció publicitària de la
marca “Calafell” en els horaris
de butxaca que la companyia
Hife editarà durant aquest
2010 a les línies amb
destinació a la Costa Daurada
des de Madrid, el País Basc,
Navarra i Aragó.

Campanya turística a la vall de l’Ebre i al centre de la Península

Els autobusos d’Hife fan
promoció de Calafell
per mig Estat espanyol

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

Quart any
consecutiu
d’una acció
molt eficaç



El grup musical calafellenc “Buhos” tira
endavant enguany una intensa temporada
d’actuacions, amb una quarantena de concerts
ja confirmats, durant la qual passejarà la marca
“Calafell” per tota Catalunya. I fins tot més
enllà de les nostres fronteres, gràcies a Internet
i a l’estirada mediàtica d’aquest conjunt.

Un dels darrers projectes de “Buhos” té
precisament Calafell com a escenari. Els dies
2 i 3 d’abril, el grup va enregistrar a la Ciutadella
Ibèrica parts del videoclip del tema musical
“Correfoc”. La cançó és una de les quatre
inèdites del disc recopilatori “Gratis Hits”,
que sortirà el proper juny. Un disc que podrà
trobar-se a la web del grup (www.buhos.cat)
i que apareixerà encartat a la revista
“Enderrock” del mes de juny.

“El disc té la producció de Pemi Rovirosa.
Desprès de treure al carrer el nostre
anterior treball, “RadioBuhos”, i d’oferir
62 concerts l’any 2009, volem tancar amb

aquest disc l’època més productiva de la
nostra història”, explica Guillem Solé, cantant
de Búhos.

Per enregistrar el videoclip, el grup ha comptat
amb la col·laboració de diverses colles de
diables d’arreu del país, ja que la cançó
“Correfoc” està dedicada a aquesta
manifestació del folklore. És més, la pirotècnia
és part fixa dels concerts de “Buhos”, que els
lectors d’”Enderrock” consideren com el quart
millor directe dels grups del país. Entre altres
colles, els diables de Calafell, Cunit, Bellvei,
Llorenç del Penedès, Torredembarra, Roda de
Barà, l’Onyar, Igualada, La Riera, Santa Oliva,
Vilanova i la Geltrú i Canyelles.
  
Altres projectes del grup són la seva actuació
a Breda, el 12 d’abril, en la festa final de la
sèrie de TV3 “Ventdelpla”. També continuaran
les seves col·laboracions setmanal als programes
“El primer toc” (RAC1) i “Fora de joc” (Ona
FM), així com a l’espai “Zona Zapping” (TV3).

El grup musical calafellenc té tancada una quarantena d’actuacions

‘Buhos’ passejarà arreu
el nom de Calafell

Obre ‘La Dama
Roja’, un nou
restaurant

El passat 26 de febrer va obrir les
seves portes a Calafell un nou
establiment de restauració. “La
Dama Roja”, Restaurant-Cocktail-
Longe, és situat al número 25 del
carrer del Carme, al nucli de   la
Platja. Els seus promotors són Joan
i Mireia, dos emprenedors
calafellencs que plantegen un
servei de restauració, cafeteria i
cocteleria, amb diversos ambients,
un ampli horari de servei i portes
obertes tot l’any.

L’alcalde, Jordi Sánchez, i el tinent
d’alcalde de Comerç, Carles Rion,
van assistir a la inauguració del
local, en la línia de l’Ajuntament
de donar suport als projectes
empresarials de qualitat i que
aporten valor afegit.

L’alcalde va comentar que “estic
content que, en plena crisi, hi
hagi gent que creu en Calafell”.
Jordi Sánchez va afegir que
“necessitem emprenedors
amb aquesta il·lusió i aquesta
empenta. La sort arribarà si hi
ha constància i esforç”.

De la seva banda, Carles Rion va
indicar que “valorem molt
positivament que hi hagi
emprenedors joves que
vulguin tirar endavant projectes
que complementen l’oferta de
restauració que ja té el
municipi”.
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La Cooperativa Agrícola de Calafell tindrà una benzinera als seus terrenys del Parc Empresarial.breus

El grup calafellenc, actuant a la plaça de Catalunya de Barcelona, durant una celebració de les victòries del FC Barcelona.

L’alcalde i el regidor de Comerç, amb els
titulars de l’establiment (al centre).
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Hi haurà sortides guiades i gratuïtes cada cap de setmana fins a principis de desembre

14

Del 26 al 28 de març van celebrar-se a Calafell les primeres jornades tècniques de turisme actiu.breus

Calafell ha posat en marxa
durant el passat mes de febrer
una nova temporada, la tercera,
de turisme actiu. Aquest
programa, destinat a atreure
nous mercats i afegir oferta
complemantària a la platja,
està centrat novament en
l’activitat de marxa nòrdica,
un exercici saludable i a l’abast
de tothom que ha esdevingut
un dels atractius turístics del
municipi.

Fins al primer cap de setmana
de desembre, les sortides de
marxa nòrdica seran el dissabte,
a les 10 i a les 17 hores, i el
diumenge, a les 10 hores. Al
juliol i a l’agost, per tal d’evitar
les hores de més calor, les

sortides seran dissabte i
diumenge, a les 8 i a les 19
hores. Tots els dimecres
d’agost, a més, hi haurà sortides
nocturnes, a les 21 hores. Les
sortides són guiades i gratuïtes
i el Patronat Municipal de
Turisme facilita, també
gratuïtament, el material
bàsic. La base de l’activitat,
on comencen i acaben les
sortides, és la plaça dels Països
Catalans.

Dinamitzar les platges

El tinent d’alcalde de Turisme,
Àngel Verge, recorda que
“l’objectiu d’aquest
programa, que vam encetar
l’any 2008, és dinamitzar les

platges, tot oferint-hi noves
activitats que ens facin anar
més enllà del producte
tradicional”. Verge afegeix que
“el turisme que busca fer
una activitat física en
contacte amb la natura pot
ser més que un complement
i convertir-se en un atractiu
per ell mateix” i que “al
centre i al nord d’Europa és
un producte turístic molt
desenvolupat”.

En aquest sentit, el regidor
destaca que Calafell compta
amb “avantatges naturals”
perquè la marxa nòrdica sigui
un èxit, com ha ocorregut en
les dues passades temporades
de turisme actiu: “Tenim una

platja contínua de longitud
molt considerable (cinc
quilòmetres). I en  tercer lloc,
gaudim d’una climatologia
benigna que permet fer
activitats a l’aire lliure
qualsevol dia de l’any”.

A més, Calafell ha sabut ser
pioner “a oferir a la platja un
producte fins ara més propi
del turisme de muntanya, i
a més amb caràcter gratuït”.

Activitat saludable

El coordinador de l’activitat de
marxa nòrdica, Toni Dalmau,
apunta que “es tracta d’una
activitat molt saludable,
que no requereix cap
preparació o entrenament
i que està a l’abast de
qualsevol persona”. Dalmau
afegit que “es tracta de
caminar amb el suport de
dos pals, la qual cosa permet
agafar un ritme i una certa
intensitat de marxa”.

La marxa nòrdica té força
atractius saludables per a les
persones que la practiquen.
Per exemple, es consumeix d’un
40 a un 45% més de calories
que caminant a pas normal.
S’exerciten el 90% dels
músculs del cos. És un exercici
cardiosaludable i, a més, està
especialment indicat per a
persones que pateixin
problemes musculars o
malalties degeneratives de les
articulacions, com l’artrosi. És
més, és un exercici que causa
poca fatiga i no produeix
molèsties l’endemà.

Els orígens d’aquest esport es
remunten cap a 1930, a
Filàndia, quan els esquiadors de
fons van buscar alguna forma
d’entrenament fora dels mesos
d’hivern.

Imatge de la primera sortida de la temporada 2010, el passat 6 de febrer.

Turisme estrena una nova
temporada de turisme actiu,
centrat en la marxa nòrdica



Un centenar de comerços van participar els
dies 6 i 7 de març en la dotzena edició del
Mercat d'Estocs, una iniciativa municipal que
busca potenciar el comerç local una vegada
acabada l'època de rebaixes i en el tram
final de l'hivern.

L'alcalde, Jordi Sánchez, va inaugurar el mercat
a la cruïlla dels carrers de Sant Pere i Vilamar,
acompanyat del tinent d'alcalde de Comerç,
Carles Rion, i de diferents regidors del
consistori. A la comitiva també s'hi van sumar
representants comercials i empresarials, com
Massimiliano Revello, president de l’associació
d’empresaris; David Serra, president del
col·lectiu de botiguers Calafell Actiu, i Sara
Terejina, presidenta de la Unió de Botiguers.

L'alcalde va subratllar l'impuls al comerç que
suposa el Mercat d'Estocs en una època de
final de temporada, un mercat consolidat que

coincideix en cap de setmana. Jordi Sánchez
va incidir en el fet que que es tracta “d'una
bona oportunitat per a clients, residents
i visitants per poder gaudir d'articles de
qualitat a un molt bon preu”.

Pel seu cantó, el tinent d'alcalde de Comerç,
Carles Rion, destacava la “bona acollida”
que la iniciativa té entre el sector comercial
de la Platja i també “l'arrencada que està
tenint, encara que més modesta, a
Segur de Calafell”. El regidor havia visitat
prèviament les parades instal·lades a Segur
Centre, al voltant de l'avinguda Catalunya,
junt amb membres de les entitats comercials
i empresarials, entre   els quals Àngel Gallés,
en representació de l'Associació de Comerciants
Segur Centre. Rion va animar els comerços de
Segur a sumar-se als que han obert parada al
carrer en les dues o tres darreres edicions del
Mercat d’Estocs.

El certamen comercial de fi de temporada arriba a la dotzena edició

Un centenar de comerços
participa en el Mercat
d’Estocs d’hivern

La campanya
de Sant Jordi
començarà
el 23 d’abril
Una quarantena d’establiments
participaran en la tercera edició
de la campanya comercial de
Sant Jordi, que arrenca el proper
23 d’abril i acabarà a finals del
mes de maig. Com en els anys
anteriors, els comerços i locals
lliuraran als seus clients un rasca-
rasca, amb premis directes. Els
premis poden consistir en un
obsequi o en un descompte en el
preu, ja que cada comerciant
determina com recompensarà els
clients que facin una compra o
adquireixin un servei.

El tinent d’alcalde de Comerç,
Carles Rion, destaca l’eficàcia
d’aquestes campanyes, que animen
l’activitat comercial en moments
estratètics de l’anys. Segons Rion,
“els temps són difícils i la
conjuntura no acompanya,
però cal posar-ho fàcil perquè
la gent pugui comprar i, a la
vegada, no cregui que la
tradició o la cultura són
superflues”.

La campanya comercial de Sant
Jordi és organitzada per l’Àrea
de Comerç i Innovació de
l’Ajuntament, amb la participació
de les associacions i col·lectius
d’empresaris i botigueres del
municipi.
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economia

Es reprenen les estades a Calafell d’equips de futbol de Suïssa, que animen la temporada baixa.breus

El tinent d’alcalde de Comerç, Carles Rion (al centre), amb els comerciants participants en la Passarel·la.

El regidor de Comerç, visitant un comerç
participant en la campanya de 2009.



16

El ple de l’Ajuntament de Cafell,
reunit el 10 de març, va aprovar
un primer paquet de 800
al·legacions presentades per
la ciutadania en relació a
l’aprovació inicial del nou
POUM. La resolució favorable

significa que els àmbits que
havien rebut al·legacions
quedaran amb la mateixa
configuració i tipologia amb
què figuraven en el Pla general
anterior, que es troba encara
vigent.

Les al·legacions estimades per
l’Ajuntament fan referència als
següents àmbits d'actuació: la
zona verda i d'equipaments
entre la via del ferrocarril, la C-
31 i el carrer Baixador, a Segur
de Calafell; el PAU Pablo

Neruda, a Segur de Calafell; el
Pla de Millora Urbana Hotel
Marinada, a Segur Platja; el Pla
de Millora Urbana de l'Illa dels
Alemanys, a Segur Platja, i el
PAU J.V. Foix, a la zona de Mas
Mel platja.

El contenciós queda
tancat i resolt

Per tant, aquests punts, que
havien aixecat controvèrsies,
queden retirats del POUM. I
així quedarà reflectit en el
moment de l’aprovació
provisional. La resolució
d’al·legacions, que es notifica
oficialment als interessats, és
un acte amb plena validesa
jurídica. És a dir, compromet
plenament a l’Administració.

“És important que es valori
la resolució d’al·legacions
en tota la seva amplitud,
perquè dóna garanties
jurídiques als ciutadans que
van al·legar”, apunta Carles
Pareja, professor de Dret
administratiu a la Universitat
Pompeu Fabra i responsable de
l’assessorament jurídic del
POUM.

En una entrevista que apareix
en el butlletí especial sobre el
POUM, adjunt a aquest butlletí,
Carles Pareja afirma que “es
deixaran sense efecte les
determinacions del POUM
que han estat objecte
d’al·legacions”. Per tant,
segons el lletrat, “els veïns
afectats poden donar per
resolt el conflicte que
s’havia suscitat”.

Tanca el Festival internacional Flickr de fotografia amb un gran èxit artístic i de participació.breus www.calafell.org/poum

El ple de l’Ajuntament aprova un primer paquet de 800 recursos presentats per la ciutadania

Ronda de contactes amb els veïns que estaven afectats
L’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, acompanyat pel tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré, ha
desenvolupat en els darrers dies una ronda de contactes amb els veïns dels sectors que estaven
afectats en la proposta del POUM aprovada inicialment. Aquesta ronda, continuació dels
freqüents contactes que l’equip de govern ha tingut amb aquests ciutadans, ha servit per transmetre
la notícia que els sectors quedaran tal com estaven, després de l’estimació favorable de les
al·legacions presentades.

7

La resolució d’al·legacions
aporta seguretat jurídica



persones

L’Ajuntament aconsegueix una subvenció de 432.639,32 euros dels fons regionals europeus.breus

Ciutadans amb honors
Pau Cañelles, Manel Fornés i Irine Espinet reben l’homenatge de les institucions i del poble

Dos calafellencs, Pau
Cañelles Nin i Manel Fornés
Marín, van rebre un emotiu
homenatge el 5 de març a
Tarragona, en un acte
organitzat per la Generalitat
per a honorar els repressaliats
sota el franquisme de les
comarques del Baix
Penedès i del Tarragonès.
En representació de
l'Ajuntament, la regidora
de Cultura, Teresa Cumplido,
va destacar “la tasca noble
i valenta d'aquests
calafellencs, dels quals
ens hem de sentir
orgullosos i deudors, que
els va dur a passar per les
presons franquistes per
defensar les idees de
llibertat i justícia”.

I l’11 de març, l’Ajuntament
va retre un càlid homenatge
a Irene Espinet, llevadora de
Calafell durant dècades i ja
retirada, que ha deixat una
emprempta de laboriositat,
professionalitat i excel·lent
tracte humà entre centenars
de calafellencs que l’han
tractat. L’homenatge va fer-
se coincidir amb la celebració
de l'acte central del Dia de
la Dona Treballadora.

Molt emocionada, envoltada
per familiars, amics, veïns i
persones que l'ha tractat en
el vessant professional,
Irene Espinet va agrair
l'homenatge afirmant, amb
la seva modèstia de sempre:
“Jo he rebut més que no
el que he donat”. La
regidora de Benestar Social,
Maria Josep Sans, destaca
que “sense persones com
ella, el nostre país, el
nostre municipi no seria
el que és”. L'homenatge
ho va ser també “a la dona
anònima, que podem
ser totes".

La regidora de Cultura, Teresa Cumplido (segona per l’esquerra), amb Pau Cañelles i l’esposa de Manel Fornés a la seva dreta,
a l’acte celebrat a Tarragona.

D’esquerra a dreta, la delegada a Tarragona de l’Institut Català de les Dones, Isabel Sales; Irene Espinet; l’alcalde, Jordi Sánchez;
i la regidora d’Igualtat, Maria Josepa Sans.
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Trobareu més informació a la web municipal (www.calafell.cat) i al canal Youtube de l’Ajuntament.breus

entitats

L’associació Assadaka, guardonada per la
Generalitat per la promoció de l’ús del català

L'associació Assadaka (Amistat)
de Calafell ha estat una de les
entitats guardonades per la
Generalitat en reconeixement
per la promoció de l'ús de la
llengua catalana. L’11 de març
va celebrar-se a Tarragona un
acte de reconeixement a les
entitats i col·lectius que
fomenten l’ús i l'aprenentatge
del català entre els seus
membres. Aquestes entitats
estan integrades per persones
d'origen estranger i han
realitzat cursos d'acolliment
lingüístic organitzats pel
Consorci per a la Normalització
Lingüística.

La asociación Assadaka
(Amistad) de Calafell ha sido
una de las entidades
galardonadas por la Generalitat
por la promoción del uso del
catalán. El 11 de marzo, se
celebró en Tarragona un acto
de reconocimiento a
asociaciones y grupos que
fomentan el aprendizaje y el
uso del catalán entre sus
miembros. Estas entidades
están integradas por personas
de origen extranjero y han
realizado cursos de acogida
lingüística organizados por el
Consorcio para la
Normalización Lingüística.

La imatge correspon al lliurament de la placa commemorativa, el 23 de març, a les
dependències de la regidoria de Benestar Social, al carrer de Lluís Companys. La va lliurar
Anna Garcia, tècnica responsable al Camp de Tarragona de la Secretaria d’Immigració de
la Generalitat. També van assistir a l’acte la regidora de Benestar Social, Maria Josepa
Sans, membres del Consorci per a la Normalització Lingüística i tècnics d’Immigració
de l’Ajuntament de Calafell.

Els clubs esportius de Calafell, rebuts per l’Espanyol
Una delegació d’entrenadors de l’Escola de Futbol de Calafell i de la Unió Esportiva Segur han visitat les instal·lacions del
RCD Espanyol a Sant Adrià del Besòs. El grup anava acompanyat pel regidor d’Esports,  José Manuel Núñez. Aquesta és la
primera d’un seguit d’accions que la regidoria i el RCD Espanyol tiren endavant per formalitzar un conveni de col·laboració.



Calafell ja està agermanat amb el municipi francès de Larmor-Plage (www.larmor-plage.com).breus

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

www.vielha-mijaran.org
Web de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran

L'Ajuntament ha aprovat en sessió plenària
l'expedient d'agermanament amb Vielha e
Mijaran. A tal fi s'ha aprovat constituir un comitè
per realitzar tots els actes necessaris perquè
l'agermanament sigui efectiu. Per part de
l'Ajuntament de Vielha e Mijaran van assistir al
ple el seu alcalde, Pau Perdices, i el tinent
d'alcalde Josep Calbetó. També van assistir els
dos membres de la comissió aranesa
d'agermanament, José Luis García i José Solà.

L'alcalde, Jordi Sánchez, subratlla que Calafell
comparteix amb Vielha “arguments com la
cultura, el turisme, la gastronomia i la
natura, però sobretot una relació de molts
anys de visites mútues”. L'alcalde afegeix

que a partir d'ara “s'obre una etapa molt
rica per ambdues poblacions, que serà un
benefici per les respectives ciutadanies” i
destaca el lligam del turisme de qualitat que
uneix Calafell i Vielha e Mijaran. De la seva
banda, l'alcalde de la capital de l’Aran afirma
que Calafell “és la platja de referència” per
a Vielha i destaca el paper jugat per la família
Solà en els inicis dels lligams entre ambdues
comunitats.

Un elevat nombre d'entitats cíviques de Calafell
van ser presents en el ple d'agermanament,
entitats que participaran en les activitats que
en el futur es vagin desenvolupant entre les
dues localitats.

El Ayuntamiento ha aprobado en
sesión plenaria el expediente de
hermanamiento con Vielha e
Mijaran. Con este fin, se aprobó
constituir un comité para realizar
todos los actos necesarios para
que el hermanamiento sea
efectivo. Por parte de Vielha e
Mijaran asistieron al pleno su
alcalde, Pau Perdices, y el teniente
de alcalde Josep Calbetó. También
asistieron los dos miembros
araneses de la comisión de
hermanamiento, José Luis García
y José Solà.

El alcalde, Jordi Sánchez, subraya
que Calafell comparte con Vielha
“argumentos como la cultura,
el turismo, la gastronomía y el
entorno natural, pero sobre
todo una relación de años de
visitas mutuas”. El alcalde añade
que, a partir de ahora, “se abre
una etapa rica para ambas
poblaciones, que será un
beneficio para las respectivas
ciudadanías” y destaca el vínculo
de turismo de calidad que une a
Calafell y a Vielha e Mijaran.

Playa de referencia

Por su parte, el alcalde de la capital
del Arán, afirma que Calafell
“es la playa de referencia”
para Vielha y destaca el papel
de la familia Solà en los inicios
de las relaciones entre ambas
comunidades.

Un elevado número de entidades
cívicas de Calafell estuvieron
presntes en el pleno de
hermanamiento, entidades que
participarán en las actividades
que en el futuro se vayan
desarrollando entre las dos
localidades.

Calafell també ha aprovat
l’agermanament amb Vielha

A partir d’ara s’obre una etapa rica per a les dues localitats, amb beneficis per a les respectives ciutadanies

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

>6è Torneig Vila de
Calafell de futbol base
Categories prebenjamí i
benjamí
Tot el dia
Camp de Calafell

3 dissabte

>Taller d’enquadernació
japonesa
A partir de 12 anys
17 h
Museu Casa Barral
Inscripció
casabarral@calafell.org

>IV Campionat Bàsquet
3x3 de Pasqua
Competició júnio i sénior
de 10 a 19 h
Pavelló Jaume Vilamajó

>6è Torneig Vila de
Calafell de futbol base
Categories prebenjamí i
benjamí
Tot el dia
Camp de Calafell

8 dijous

>Cinema d’igualtat
La caja de Pandora
(Turquia, França, Alemanya
i Bèlgica, 2008)

Direcció Yesim Ustaoglu
Film apte a partir de 7 anys

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

9 divendres

>Futbol indoor
Partit de la lliga estatal
FC Barcelona-Real Madrid
19 h
Pavelló Joan Orstoll

10 dissabte

>Xerrades
literàries
Màrius Serra,
escriptor
19 h
Museu
Casa Barral

11 diumenge

>Ballada de sardanes
Amb la Cobla Reus
12.30 h
Al costat de la
Confraria de Pescadors

>Espectacle infantil
Màgia amb el Mago Manu
18 h
Teatre Auditori
Organitza La Xarxa

16 divendres

>El Calafell més gran
1a Trobada de germanor
Pavelló Joan Ortoll

12 h
Actuacions i estands
14 h
Dinar, homenatge i ball

Tiquet dinar
3 euros (empadronats)
5 euros (no empadronats)

17 dissabte

>Presentació de llibre
El viaje de Kalilu
de Kalilu Jammeh
12 h
Museu Casa Barral

>Taller d’arts visuals
Per a infants de 6 a 12 anys
18 h
Museu Casa Barral
Inscripció
casabarral@calafell.org

18 diumenge

>Bookcrossing
Intercanvi de llibres
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Museu Casa Barral

>Cicle de teatre
La Síndrome de Bucay
Cia Donsamí Magradat
Autor-director
Joan Gallart
19 h
Teatre Auditori
Preu 9 euros (anticipada)
        10 euros (taquilla)
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Calafellactivitats
abril2010

Temporada
de marxa
nòrdica 2010

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

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



22 dijous

>Pouem poemes
a càrrec de Pepa Llobet.
Una proposta per acostar
els més petits a la poesia
18 h
Biblioteca Casa Nova

23 divendres
Sant Jordi

>XVII Concurs de Cartes
d’Amor
Lectura del veredicte
13.30 h
Calafell Ràdio
107.9 FM
www.calafellradio.com

24 dissabte

>Dia internacional de la
Dansa
Participaran escoles i entitats
del municipi i de la comarca
de les 17 h a les 21 h
Plaça del Port de Segur

>Xerrades literàries
Ignacio Barceló, editor
19 h
Museu Casa Barral

25 diumenge

>Camina que coneixeràs
Rutes a peu per descobrir el
patrimoni històric i natural
del terme municipal
Ruta Els escenaris de la
Guerra Civil a Calafell
Sortida 10 h
             Cal Bolavà

>Festival X Chile
Festival folklòric de dansa i
ball en solidaritat amb els
damnificats del terratrèmol

Primera funció 17 h
Segona funció 20 h
Organitza ARC
Col·labora Ajuntament
de Calafell
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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

Calafell
RadioFM107.9

Ajuntament de Calafell



grups municipals

ADMC

EFICÀCIA, GARANTIA I COMPLICITAT
Els socialistes tenim clar que el gran repte d’aquest mandat és
aprovar el nou Pla General de Calafell. És una oportunitat
històrica per acabar amb una manera de fer que ningú ja no
vol al nostre municipi. També per prioritzar l’interès públic i
resoldre la manca d’equipaments, així com per diversificar
l’economia local i superar la dependència del maó. És una
aposta a llarg termini, tot i que comenci ara. I com a tal, el
resultat seria incomplet si no comptés amb un gran consens
polític i social. Fins i tot podríem dir que sense la complicitat de
la ciutadania, el POUM naixeria coix. Per això no ens han dolgut
prendes a l’hora d’incorporar les preocupacions i de ser sensibes
als desacords. Hem atés, de forma pràcticament literal, les
demandes ciutadanes sobre els punts que havien aixecat més

controvèrsia. I ho hem fet com s’han de fer aquestes coses:
amb un acord de ple, que té completa eficàcia jurídica i permet,
per tant, donar garanties i tranquil·litat a la inquietud expressada.
Naturalment, hi ha qui s’entesta a veure fantasmes. Contra això
no podem fer-hi res, llevat d’informar i explicar tot el que calgui
les vegades que faci falta. Sabem que hi ha persones i col·lectius
que sempre seran sords als arguments i als fets. Ells sabran
perquè. Només podem dir que l’opinió és lliure, però hem
d’afegir que la més lliure de totes és la fonamentada. I que vigili
qui es deixi atreure pels cants de sirena de la política. A Calafell
ens coneixem tots i alguns sabem com les gasta la dreta local.
Algunes campanyes no seran pagades amb res més que
ingratitud per qui ara les anima. Però, mentrestant, que no
es carreguin el futur de Calafell.

CONTINUEM DEFENSAT UN POUM PER TOTHOM
A ADMC creiem que era necessari elaborar un nou POUM per
Calafell, desprès de tants anys amb un planejament urbanístic
obsolet. Però el nou POUM ha de ser acceptat per tothom i ha
de ser el POUM dels ciutadans, de tots. Nosaltres, recollint la
veu i el sentir dels ciutadans, estem treballant, des del govern
municipal, per tal de modificar aquells punts que han presentat
problemes i que ens heu fet saber. És una feina seriosa i lenta,
però anem avançant i anem millorant l’esborrany inicial de
POUM i arribarem, estigueu-ne segurs, a un POUM DE TOTS I
TOTES. Aquest POUM ha de ser l’instrument que defineixi com
volem que sigui el nostre municipi, Segur, Poble i Platja, en el
segle XXI. Ha de definir com resoldre les mancances que ens

ha deixat l’ urbanisme que ens ha deixat el passat, la manca
crònica d’equipaments culturals, esportius, d’aparcaments, de
zones d’esbarjo. I tot això s’ha de fer respectant els drets dels
veïns i produint les mínimes afectacions a la gent. Aquest és el
nostre compromís ferm. ADMC està amb els calafellencs i
calafellenques, i defensarem les modificacions que facin falta
per tal de que finalment tinguem un POUM que doni satisfacció
als nostres ciutadans i que plantegi solucions realistes pels reptes
del futur. La nostra vocació, com a formació municipalista, és
la d’estar al servei de la ciutadania i escoltar tot allò que ens
vulgueu fer saber, per fer-ho nostre i defensar-ho.

Manel Romero. Secretari general

EN LA TDT PROGRESSEM ADEQUADAMENT
El procés de normalització de la TDT al municipi de Calafell
encara la recta final. No tot ha anat tan ràpid com hauríem
volgut, però progressem adequadament. El senyal televisiu s’ha
ampliat en quantitat i en qualitat gràcies a l’actuació que ha
fet la Generalitat a través del Pla Catalunya Connecta. Però
també gràcies a la inversió realitzada per l’Ajuntament i a la
cessió d’instal·lacions. Al grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya estem contents d’haver-hi   contribuït en una
mesura important, a través de les nostres responsabilitats al

govern local en l’àmbit de la innovació tecnològica. Progressem
adequadament, però encara necessitem millorar. Per això, estem
seguint molt de prop aquesta qüestió, conscients de la demanda
ciutadana i de la inquietud que ha generat en moltes persones
el canvi de la televisió analògica a la digital terrestre. És molt
important completar bé el procés i això fa indispensable que
tothom, a casa seva, revisi si és necessari la seva instal·lació.
Amb un 95% de ciutadans que han fet els deures i amb les
inversions efectuades, el problema està encarrilat molt
adequadament.

FORMES DE FER POLÍTICA
El gran repte del POUM és definir el model de ciutat que volem
assolir en els propers anys, i que sense dubte afectara a la vida
diària de les nostres famílies i de la nostra activitat social i
econòmica. És normal, doncs, que aquest gran repte comporti
tensions entre els ciutadans, ja que aixo reflecteix el nivell
democràtic de la nostra participació ciutadana. Des de el PP de
Calafell volem transmetre que, gràcies a la nostra feina i al
nostre compromís amb tota la ciutadania de Calafell, hem
aconseguit que la majoria d’al·legacions que ens havien canalitzat
els ciutadans hagin estat ja resoltes. Per aquest motiu, al grup
del PP ens sentim orgullosos d’haver participat d’aquest projecte
per al nostre futur comú, donant resposta a les inquietuds dels
nostres ciutadans (fossin simpatitzants o no del PP), i així ho
hem demostrat amb una participació activa, seriosa, intel·ligent
i de responsabilitat política al llarg d’aquests mesos. Perquè per

a nosaltres, el POUM ha d’estar al servei de les persones i del
model de societat que volem assolir, i no a l’inrevés. No serviria
de res dissenyar un Pla Urbanístic magistral, des d’un punt
de vista tècnic, sinó fos útil per al bon desenvolupament diari
de les persones que vivim. D’igual manera que el POUM no
ha de servir de moneda de canvi polític, i molt menys formar
part de cap estratègia electoral, ja que d’ell depèn el futur de
Municipi que volem per a nosaltres i per als nostres fills. I això
ho manifesto no tan sols com a regidora del PP, sino com a
veïna i mare que viu a Segur de Calafell i, per tant, totalment
sensibilitzada i compromesa amb els meus veïns i veïnes,
amb els quals comparteixo pràcticament la totalitat de les
inquietuds ciutadanes. El Grup Municipal del PP esta per treballar
pel nostre Municipi; i no per jugar amb les intranquil·litats
dels ciutadans de bona fe, perquè per damunt de la política
estan les persones.

OPORTUNITAT PERDUDA
El procés de revisió del Pla General era l’ocasió perfecta per
realitzar un conjunt d’accions participatives encaminades a
cohesionar a la gent per un sol objectiu: fer un Calafell millor.
Al mateix temps, era una oportunitat per escurçar les relacions
entre polítics i ciutadania. Però això no ha succeït. Aquest
POUM ha posat de manifest que l’alcalde Jordi Sánchez no està
preparat per tenir un diàleg obert amb els seus veïns. Perquè
amb les seves paraules ha donat a entendre que la ciutadania
no té ni idea, no en sap i no té capacitat per tenir opinió
pròpia. I els que en tenen, intenta desacreditar-los i així,

eliminar qualsevol focus crÌtic contra la seva persona. Està
fent per a ell tot l’esforç de comunicació que no ha fet per al
POUM. I com que per sobre de tot hi ha la seva imatge
personal, ha utilitzat el sistema per desactivar la manifestació
de “No al POUM”. Tanmateix, també l’utilitza per intentar
convèncer que les veus discrepants del Pla son fruit de la
manipulació de Convergència i Unió. Per tot això, volem
donar suport a tota aquella gent que expressa les seves
opinions lliurement (indispensables per a la salut democràtica)
i que sembla ser que al senyor alcalde-president no entén ni
vol entendre.
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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

Jordi Sánchez

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. 371)

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 (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
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

Nou servei telefònic

977 699 009
les extensions directes

Carrer Lluís Companys 57, baixos. Telèfon 977 69 90 09 (ext. 773)



El Calafell
més gran

Primera trobada de germanor

divendres 16 d’abril de 2010
a partir de les 12 hores
al pavelló Joan Ortoll

Tíquets per al dinar
3 euros, empadronats; 5 euros, no empadronats

Venda
Regidoria de Benestar Social, Cal Bolavà, Oficina de Turisme c/ Sant Pere

Vols ser voluntari de la festa?
contacta amb la Regidoria de Benestar Social

carrer Lluís Companys 57
977 699 009 (ext 773)

Ajuntament de Calafell
Regidoria de Benestar Social


