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El Poble tindrà un
centre cívic al casal
de la Cooperativa
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L’antic cenre cultural i recreatiu de
la Cooperativa Agrícola serà
remodelat i ampliat per convertir-se
en el centre cívic del nucli del Poble.
La inversió serà d’1.247.000 euros
i estarà enllestida en tres anys. La
planta baixa de l’actual edifici serà
un gran espai obert; la segona planta
es dedicarà a les entitats i l’última
planta serà una escola d’adults. Al
solar annex s’edificarà una gran sala
polivalent, que podrà acollir tota
mena d’activitats.

Exposició fins al 16
de setembre al
celler de Cal Bolavà
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Fins al 16 de setembre pot visitar-se
al celler de Cal Bolavà l’exposició
que explica el Projecte d’Intervenció
Integral al Nucli Antic de Calafell.
És un muntatge interactiu i molt
didàctic que permet conèixer el
detall de totes les actuacions.

L’Ajuntament ha aprovat
tirar endavant una
residència per a la gent gran
i centre de dia a la Masia
de la Sínia. La inversió serà
de 5,8 milions d’euros i

l’Ajuntament crearà una
societat mixta amb capital
privat per finasnçar-la. El
centre oferirà 145 places.
A Calafell hi viuen 3.500
persones de més de 65

anys, usuaris potencials
d’una residència o d’un
centre de dia, però l’oferta
és del tot insuficient i
únicament privada.
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La inversió serà de 5,8 milions d’euros i les places ofertes, 145

Aprovada una residència
per gent gran a la Sínia

L’equip de govern passa balanç dels quatre anys de mandat · Pàgines 2 i 3
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El Carnaval ‘Xurigué’ bat el récord de participació, en superar la xifra de 7.000 comparsistes.breus

El govern municipal de Calafell
ha passat balanç davant de la
ciutadania de la feina feta
durant els quatre anys del
mandat que és a punt de
finalitzar. Ho ha fet oferint una
dada: el programa de govern
que va consensuar-se en el
pacte de 2007 s’ha complert
en un 80%. Però l’alcalde, Jordi
Sánchez, ha anat més enllà, en
una conferència celebrada al
Teatre Auditori el passat 14 de
març, i ha explicat que “les
grans promeses electorals
s’han complert en la seva
integritat i per això són un
equip que dóna confiança”.

Davant prop de 400 persones,
Jordi Sánchez va recordar que

“vam adquirir quatre grans
compromisos: posar al dia el
municipi; fer els serveis i els
equipaments pensant en
les persones; crear un nou
model de municipi, i
normalitzar la vida política
de l’Ajuntament”. L’alcalde va
afegir que “queda feina per
fer, sobretot per acabar de
posar al dia el municipi i

completar la normalització,
podem dir, amb modèstia
però amb satisfacció, que
hem complert”.

La inversió realitzada en aquest
mandat ha estat de 96 milions
d’euros. Una inversió efectuada
per l’Ajuntament i per altres
administracions, i fins i tot per
inversors privats en projectes
d’iniciativa municipal. “Aquest
esforç inversor ha permés
iniciar la transformació del
municipi, però ja vam avisar
que caldria com a mínim
quatre anys més per
encarrilar les coses, perquè
el retard acumulat era
històric de debò”, va precisar
l’alcalde.

Aquesta inversió s’ha pogut
finançar en temps de crisi i de
caiguda d’ingressos fiscals
gràcies a altres fonts
econòmiques. “No obstant,
fora bo no oblidar que, en
contra del que es diu, els
plans Zapatero no han estat
les úniques inversions ni
de bon tros. Els dos fons
estatals de 2009 i 2010
només han representat el
7% de la inversió”, va dir
Jordi Sánchez. I va afegir que
“només una quart part de
tota la inversió s’ha finançat
amb crèdits”.

Les grans obres

Entre les grans obres del mandat
hi ha la travessia de la C-31 a
Segur de Calafell; el Centre
d’Alta Resolució sanitària de
Calafell; el complex de piscines
Vilarenc Aqua; la renovació del
centre de Segur (amb obres a
l’avinguda Catalunya i al barri
de Rodríguez Pita); el passeig
marítim del nucli de la Platja; la
remodelació de la plaça de
Catalunya; la renovació del
carrer Monturiol i de la carretera
de l’Estació; el Parc del Vilarenc;
la remodelació de les estacions
de tren de Calafell i de Segur;
el nou enllumeant de Calafell
Parc; les obres de serveis
pendents a Segur de Dalt, i les
noves escoles bressol de Segur
i Calafell Parc.

Les polítiques socials han estat
l’altre gran cavall de batalla
d’aquests quatre anys. El govern
local ha duplicat les partides
pressupostàries en aquest
concepte i ha impulsat tres
grans projectes: la reassumpció
de la gestió directa dels serveis
socials locals; la gratuïtat dels
llibres escolars (a la qual s’han
acollit tres de cada quatre

L’alcalde, Jordi Sánchez, afirma que “som un equip que dóna confiança”

El govern de Calafell ha
complert les grans promeses
electorals de fa quatre anys
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L’alcalde, amb els membres de l’equip de govern, a l’escenari del Teatre Auditori.

la dada
Durant el mandat la
inversió en posar el dia
el municipi ha estat de
96 milions d’euros

continua a la pàgina següent



Aprovades les primeres bonificacions fiscals a habitatges inclosos en el catàleg del patrimoni.breus

ve de la pàgina anterior

famílies), i el foment de
l’ocupació i la formació (amb la
generació de 500 contractes de
treball i la formació de 2.000
persones).

Un nou model de municipi

L’alcalde va subratllar que el nou
POUM (que entrarà en vigor en
qüestió de dies) significa la
creació d’un nou model de
municipi. “En aquest mandat
hem fet realitat la promesa
electoral que deia que
havíem de parar, reflexionar
i planificar. Avui tenim una
planificació que posa sostre
al creixement i reserva els
espais per als equipaments
que Calafell necessitarà en
els propers anys”, va dir Jordi
Sánchez. Un terrenys que, va
recordar l’alcalde, “costarien
més de 300 milions d’euros
si s’haguessin de comprar
en el mercat”.

Aquest nou model preveu que
els equipaments estiguin “en
ubicacions cèntriques, prop
de les persones, no a
qualsevol racó amagat del
terme municipal, com havia
passat en els darrers 25 anys
a Calafell”. Les noves escoles
bressol construïdes en aquest
mandat i els centres escolars (la
futura escola de la Platja i l’edifici
definitiu de l’Institut de Segur)
per als quals s’han cedit els
terrenys, així com per al futur
CAP del nucli de Segur, ja s’han
fet amb aquest criteri.

“A més, hi ha una filosofia
nova, que dóna solucions
definitives als problemes,
en comptes de posar-hi
pegats que perpetuen el
problema sense solucionar-
lo”, va remarcar l’alcalde.

La introducció d’un nou model
de municipi també ha consistit
en impulsar la diversificació de

l’economia local “per no
tornar a dependre mai més
d’un monoconreu únic com
la construcció”. Segons
l’alcalde “la posada en valor
del patrimoni històric i del
paisatge; la promoció del
turisme familiar, el turisme
actiu i el turisme esportiu,
amb la idea d’aconseguir un
Calafell de tot l’any, i el
suport al comerç de
proximitat ens han permés
avançar en aquesta
diversificació”.

Lluita local contra la crisi

L’alcalde també va destacar que
“la lluita contra la crisi no
estava prevista en cap
programa electoral, però

hem respost activament a la
situació”. Segons Jordi
Sánchez, “l’obra pública ha
estat la principal eina contra
la crisi i l’atur. Les obres i
altres plans d’ocupació tirats
endavant per l’Ajuntament
han generat 500 contractes
de treball”.

A més, l’alcalde va fer memòria
del fet que “hem arribat a
activar trenta mesures locals
anticrisi, tot demostrant que
els ajuntaments no podem
fer-ho tot, però certament
no estem inermes per lluitar
contra la crisi”.

Finalment, Jordi Sánchez va dir
que “Calafell ha recuperat
gran part del temps perdut.
Les controvèrsies polítiques
d’altres èpoques, que havien
paralitzat el municipi,
formen part de la història.
Aquest mandat no ha estat
perfecte, però la diferència
amb els anteriors és òbvia:
hem tingut un alcalde els
quatre anys, en comptes de
quatre alcaldes en quatre

anys; ha acabat el mandat el
mateix govern que el va
començar; i sobretot, hem
estat un govern que ha
donat resultats ben
tangibles”.

L’alcalde va concloure que
“governi qui governi en el
proper mandat, seria bo que
certes línies de treball i certes
formes de fer no
s’interrompessin. Calafell ha
demostrat que, ben
governat, pot superar les
dificultats, millorar en tots
els ordres i recuperar
l’autoestima”. “Podrem  si
volem”, va afegir, “però de
moment podem estar-ne ja
orgullosos. Ha valgut la pena
i ha de continuar”.
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L’alcalde, adreçant-se a les prop de 400 persones que van assistir a la conferència.

la frase
Ha valgut la pena i ha
de continuar.
Continuarem millorant.
Podrem, si volem

la frase
Calafell ha demostrat
que, ben governat, pot
superar les dificultats i
recuperar l’autoestima
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Aprovat inicialment el pla especial de la zona d’equipaments on es construirà l’Institut de Segur.breus

L’Ajuntament ha aprovat tirar
endavant una inversió de 5,8
milions d’euros per crear una
residència de gent gran i un
centre de dia, que s’ubicarà a
la Masia de la Sínia. El projecte
preveu oferir 145 places, una
part important de les quals
seran concertades, així com la
creació d’una cinquantena de
llocs de treball.

La fórmula per tirar endavant
la inversió serà la creació d’una
societat mixta, amb l’entrada
de capital inversor privat.
L’Ajuntament retindrà la majoria
de l’empresa. En el ple del
passat 10 de març va aprovar-
se l’estudi de viabilitat i els
estatuts de la societat mixta.

També es va aprovar inicialment
el plec de clàusules que regirà
el procediment obert amb el
qual es triarà el soci privat del
projecte.

La regidora de Benestar Social,
Maria Josepa Sans, va oferir
diferents dades del projecte.
Entre elles, que el nou
equipament tindrà una

superfície construïda de 3.600
metres quadrats; que podrà
obrir al gener de 2013, i que
s’estima un 90% d’ocupació,
atesa la demanda existent en
aquests moments.

Viabilitat econòmica

Sans va subratllat que “l’estudi
de viabilitat indica que,
només amb la gestió de la
residència, la societat pot
aconseguir beneficis en un
termini d’entre cinc i vuit
anys”. Això serà així, perquè
s’oferiran places privades, a
preus de mercat, que ajudaran
a finançar places per famílies i
persones amb menys recursos
econòmics.

L’equip de govern municipal va
explicar aquest projecte per la
necessitat d’un municipi on les
persones de més de 65 anys
són ja 3.500 (el 14% de la
població empadronada. És més,
“tenim més de 800 persones
que tenen més de 80 anys i
400 de més de 85, que són
les persones que més poden
necessitar el servei de
residència, llar assistida o
centre de dia”, segons va
destacar la regidora de Benestar
Social.

Places concertades

L’Ajuntament ha signat un
conveni amb l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) per concertar una part
de les places, de forma que
quedi garantida la viabilitat
econòmica del servei i que
aquest estigui a l’abast de les
famílies i persones que no
poden pagar una residència
privada.

La regidora de Benestar Social
va apuntar també que “avui
a Calafell només existeix
oferta privada d’atenció a
les persones grans, amb un
nombre limitat de places de
residència, encara menys
places concertades, i un
nombre baixíssim de places
de centre de dia”. Va afegir
que “a més, les llistes
d’espera són d’un mínim de
sis mesos”.

L’Ajuntament de Calafell
aportarà el terreny per a la
construcció de la residència i
centre de dia. Serà la Masia de
la Sínia, una antiga destil·leria
d’alcohol del segle XIX. L’edifici
es troba en un estat de gran
deteriorament i des de fa anys
que se li busca un ús que
permeti el seu aprofitament i
conservació.

La inversió serà de 5,8 milions d’euros i el servei obrirà el gener del 2013

Aprovada la construcció a la
Sínia d’una residència i centre
de dia per a la gent gran

grans actuacions

La imatge, generada per ordinador, mostra com serà la futura residència i centre de dia.

la dada
L’oferta actual a Calafell
és privada i escassa, i la
llista d’espera, d’un
mínim de sis mesos



Noranta dones s’apleguen en el primer Sopar de les Dones de Calafell, celebrat el 16 de març.breus

El ple municipal del passat 28
de febrer va aprovar un conveni
que signarà properament amb
el departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
per tirar endavant la construcció
d’una trentena d’habitatges de
protecció oficial. L’acord fa
referència a dues promocions
que s’edificaran al nuclli del
Poble de Calafell, concretament
al carrer Torredembarra i al
carrer del Clos del Becu.

Segons va informar-se durant
la sessió plenària, al carrer
Torredembarra hi haurà dotze
habitatges i un local de 170
metres quadrats. Al Clos del
Becu se’n calculen entre 11 i
14, tot i que el nombre final
dependrà del projecte definitiu,
ja que segons la configuració
que es doni al projecte en
cabrien més de quinze.

El nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM)
ha permès “treure tot el
potencial d’aquests dos
solars per a l’habitatge
protegit, tot preveient-ne
el màxim nombre possible”,
va explicar el tinent d’alcalde
de Territori, Ramon Ferré.

També va donar-se a conèixer
que existeixen contactes amb
inversors interessats en tirar
endavant les dues promocions,
bé per la via de cooperatives
d’habitatge, bé per la d’inversió
purament privada.

El regidor de Territori va explicar
que “aquests dos projectes

s’afegeixen a la planificació
d’habitatge protegit que
hem fet en aquest mandat
municipal”. Ferré va recordar
que “l’Àrea Residencial
Estratègica de la Barquera,
també al nucli del Poble,
preveu fer 189 habitatges
protegits. I el nou Pla
General ha fet les reserves

oportunes perquè hi hagi
habitatge protegit al nucli
de Segur, en concret, al solar
de l’antic hotel Segur”.

D’altra banda, el mateix ple
va aprovar les primeres
bonificacions fiscals als edificis
incorporats al catàleg local del
patrimoni monumental,
arquitectònic i arqueològic. Es
tracta de bonificacions de
l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres en relació
als projectes de conservació,
reparació, millora o restauració
que es facin en els edificis de
propietat privada protegits en
el catàleg. La bonificació és del
95% de la quota de l’impost.

El nou POUM ha reservat espais per fer-hi habitatges socials, especialment al nucli de Segur

Calafell guanyarà uns trenta
habitatges de protecció
oficial al nucli del Poble

El pleno municipal del 28 de
febrero aprobó un convenio que
se firmará con el departamento
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat para construir una
treintena de viviendas de
protección oficial. El acuerdo
prevé dos promociones en la
calle Torredembarra y en la calle
Clos del Becu, en el núcleo
del Poble.

En la calle Torredembarra habrá
doce pisos y un local de 170
metros cuadrados. En Clos del
Becu se calculan entre 11 y 14,
aunque el número final
dependerá del proyecto
definitivo.

El nuevo POUM ha hecho
posible “sacar todo el
potencial de ambos solares
para la vivienda protegida,
planificando el máximo
número posible”, explicó el
teniente de alcalde de Territorio,
Ramon Ferré.

Contactos con inversores

También se dio a conocer
que existen contactos con
inversores interesados en
ambas promociones, bien por
la vía de cooperativas de
vivienda, bien por la inversión
puramente privada.

El concejal de Territorio explicó
que “ambos proyectos se
suman a la planificación de
vivienda protegida hecha en
este mandato”. Ferré recordó
que “el Área Residencial
Estratégica de la Barquera,
aprobada por la Generalitat
también en el Poble, prevé
189 viviendas protegidas.
Y el nuevo Plan General
reserva suelo para vivienda
protegida en Segur, en
concreto en el solar del
antiguo hotel Segur”.
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grans actuacions

la dada
La futura Àrea Residencial
Estratètica de la Barquera
preveu 189 habitatges
protegits

Ubicació de les
promocions
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La ciutadania del barri de Rodríguez Pita,
al nucli de Segur, ja gaudeix de la renovació
que s’ha fet a la zona. Un dels barris que
més s’havien degradat al municipi llueix
carrers nous de trinca, amb tots els serveis
renovats al 100% o incorporats de nou.
I l’Ajuntament ha volgut compartir l’alegria
del veïnat anunciant que ja té el projecte
per a una segona fase de millora que
permetrà completar tota la zona de Segur
compresa entre la via del ferrocarril i la
carretera C-31.

Les obres inaugurades el 26 de febrer
han significat una inversió d’1.704.519,03
euros, finançada pel Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Locals, el segon
Pla Zapatero. Aquest finançament ha
permés donar feina a quaranta persones

durant més de mig any. I l’obra s’ha
executat amb la filosofia de l’actual equip
de govern municipal: fer carrers nous de
dalt a baix, en comptes de posar pegats
que no resolen definitivament els
problemes.

Carrers amb tots els serveis

L’alcalde, Jordi Sánchez, va explicar als
veïns que “aquesta és la qualitat que es
mereix aquest barri i tots els barris
de Calafell. Carrers endreçats i sense
barreres arquitectòniques, amb
enllumenat modern, arbrat i
contenidors soterrats, i amb tots els
cablejats aeris soterrats...”.

L’alcalde va recordar que “la situació

econòmica no ha permés fer arribar,
en aquest moment, la millora a la
totalitat del barri”. Però ha afegit que
“l’Ajuntament ja té elaborat el projecte
per completar la renovació del barri,
de forma que en el proper mandat
quedi del tot resolt el sector entre la
via del tren i la carretera”.

L’alcalde també va anunciar al veïnat que
l’Ajuntament construirà un pas soterrat de
vianats per poder creuar la via del tren a
l’altura del carrer Pisuerga. “Hem
encarregat el projecte i haurem de
trobar el finançament, però la intenció
és començar les obres el més aviat
possible”, va dir. Els passos són una de les
grans assignatures pendents al municipi,
especialment al nucli de Segur.

Calafell Parc va inaugurar el passat 26
de febrer el nou enllumenat públic de la
urbanització. Les obres han permès
substituir la il·luminació anterior, que
datava de l’any 1979 i que presentava
innombrables deficiències, un consum
elèctric molt elevat i un greu problema
de manteniment.

La renovació de la il·luminació era una
demanda històrica del veïnat que ara ha
quedat satisfeta. Era una promesa electoral
de l’equip de govern per a aquest barri,
junt amb la construcció d’una escola bressol
municipal, compromís que també ha estat
complert. “Som un govern que compleix
les seves promeses i fa el que diu”, va
dir l’alcalde, Jordi Sánchez, davant del
veïnat.

El nou enllumenat reduirà el consum elèctric
d’un 50%, ja que és un enllumenat eficient
energèticament que, a més, compleix la
normativa contra la contaminació lumínica.
Les obres ha inclòs la construcció d’una
vorera il·luminada entre Calafell Parc i la
urbanització de Mas Romeu, que dóna
seguretat als vianants que caminen d’un
barri a l’altre.

Inversió pràcticament a cost zero

La inversió ha estat de 656.550,99 euros.
500.000 s’han finançat amb una aportació
del Pla d’Acció Municipal de la Diputació
de Taragona.

La Generalitat ha concedit, a més, altres
subvencions per al foment de les energies

sostenibles, per la qual cosa les obres han
tingut un cost pràcticament zero per a
l’Ajuntament.

El president de l’Associació de Veïns de
Calafell Parc, Miquel Corredera, considera
que “encara ens queden alguns temes
pendents a la urbanització, però no
podem estar altra cosa que agraïts a
l’Ajuntament per haver complit el
compromís amb un tema tan antic
com l’enllumenat”.

Sobre la problemàtica de l’accès a Internet
al barri, l’alcalde va aprofitar per recordar
que a la urbanització ja s’hi ha instal·lat
un punt emissor wifi per donar cobertura
a la zona i que properament se n’ampliarà
la potència.

S’hi ha fet una inversió d’1,7 milions d’euros i les obres han donat feina a 40 persones durant mig any

El barri de Rodríguez Pita ja té projecte
per a la segona fase de la remodelació

L’Ajuntament compleix els compromisos adquirits amb la urbanització per a aquest mandat

Calafell Parc estrena un enllumenat
que redueix el consum elèctric un 50%

Imatge de l’acte inaugural de la remodelació, el passat 26 de febrer, a la cruïlla dels carrers Rodríguez Pita i Ebre.

D’esquerra a dreta de la imatge, el president de l’AVV, l’alcalde, el regidor d’Urbanitzacions i el responsable de la constructora.
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A www.tarragona2017.org pot trobar-se tota la informació de la candidatura als Jocs Mediterranis.breus

El alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, ha manifestado, tras
conocer que Tarragona no
organizará en 2013 los Juegos
Mediterráneos, que “los de
2017 no se escaparán y
podemos dar prácticamente
por seguro que serán
nuestros”. Calafell participa
en la candidatura que lidera
la ciudad de Tarragona, como
subsede de fútbol, esgrima y
tenis de mesa.

El alcalde recuerda que “la
renuncia de la ciudad griega
de Volos había abierto la
posibilitat de organizar los
Juegos de 2013. Pero no ha
sido así y hay que felicitar a
la candidatura de Mersin.
Para nosotros, lo importante
era que los Juegos no
quedaran colgados y todas
las administraciones de aquí
hemos respondido bien”.

Más tiempo para obras

Jordi Sánchez añade que
“debemos ver el lado
positivo del retraso:
dispondremos de más
tiempo para construir las
instalaciones. Ahora
habríamos hecho unos
buenos Juegos, pero
tendríamos que haber
echado mano de lo que ya
tenemos y poco más”.

El alcalde tambien apunta que
“de cara a 2017 espero que
la situación económica no
será la misma y la
materialización de las
instalaciones resultará más
fácil”. Añade que “tenemos
que trabajar sin dormirnos,
porque 2017 tampoco está
tan lejos y el reto que
debemos afrontar
Tarragona y las subsedes
es de mucha entidad”.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, ha manifestat, després
de saber que Tarragona no
organitzarà els Jocs Mediterranis
de 2013, que “els de 2017
no se’ns escaparan i
podem donar gairebé per
segur que seran nostres”.
Calafell forma part de la
candidatura que encapçala
Tarragona, com a subseu de
futbol, esgrima i tennis de taula.

L’alcalde recorda que “la
renúncia de la ciutat grega
de Volos havia obert la
possibilitat d’acollir els Jocs
el 2013, però no ha pogut
ser i el que cal és felicitar la
candidatura de Mersin. Per
nosaltres, l’important era

garantir que els Jocs no
quedarien penjats i totes
les administracions d’aquí
hem respost”.

Jordi Sánchez afegeix que
“ens ho hem d’agafar pel
vessant positiu i pensar que
disposarem de més temps
per fer les instal·lacions. Ara,
hauríem fet uns bons Jocs,
però hauríem hagut de tirar
amb el que tenim i poca
cosa més”.

L’alcalde també apunta que
“de cara al 2017 espero que
la situació econòmica serà
diferent i la materialització
de les instal·lacions serà més
fàcil”. Afegeix que “hem de

treballar de ferm perquè
2017 tampoc està tan lluny
i el repte és important”.

Jordi Sánchez destaca que “les
competicions que acollirem
són molt interessants,
sobretot la d’esgrima,
perquè tot i ser un esport
minoritari, en serem seu
exclusiva i això atreurà tot
el públic que generi aquest
esport”.

Diu també que “hi ha poques
instal·lacions per l’esgrima i
tenir-ne una vol dir que
l’amortitzarem amb facilitat
i que generarem una
atracció de turisme esportiu
potencialment rendible”.

Participem en la candidatura de Tarragona com a subseu de futbol, esgrima i tennis de taula

Calafell creu que els Jocs
Mediterranis de 2017 poden
donar-se per gairebé segurs

esports

La candidatura de Tarragona 2017, amb l’alcalde de Calafell, a la seu del Comité Olímpic Espanyol.



La regidoria de Treball ha
posat en marxa un projecte de
formació i ocupació adreçat a
joves d’entre 18 i 25 anys, en
situació d’atur i de fracàs
escolar. Dins del projecte
“Suma’t”, impulsat per la
Generalitat i finançat pel Fons
Social Europeu, aquesta
iniciativa formarà 51 joves en
diferents oficis: 15 persones en
oficis nàutics, 12 en perruqueria,
12 en dinamització comercial
i 12 en disseny de webs i
continguts 2.0.

El mòdul d’oficis nàutics es
realitzarà a les instal·lacions de

l’entitat Patí Català de Calafell.
Els participants en el projecte
aprendran l’ofici de calafat i
de fuster d’embarcació, tot
restaurant les embarcacions
antigues que l’entitat ha anat
adquirint per a la seva
conservació.

El projecte durarà un any i
preveu 288 hores de formació
en l’especialitat professional, a
més de 100 hores de formació
en competències i habilitats
claus. Acabada l’etapa de
formació, treballaran durant sis
mesos, amb un contracte de
pràctiques.

El conveni signat amb el club
Patí Català estableix que l’entitat
es compromet a recol·locar
laboralment al 30% dels
participants en el curs i a ajudar
a trobar feina a la resta.

En l’acte de signatura de

l’acord, el passat 1 de maig,
l’alcalde, Jordi Sánchez, va
destacar que els joves aturats
que participaran en el projecte
“no tan sols aprendran un
ofici i tindran l’oportunitat
d’integrar-se en el món del
treball, sinó que també
ajudaran a recuperar un
patrimoni històric i
sentimental que és de tots”.

Patrimoni històric i
sentimental de tots

El president del Patí Català de
Calafell, Josep Inglada, va
subratllar, de la seva banda,
“la nostra voluntat de
contribuir al bé de Calafell
des de l’activitat que
estem desenvolupat de
conservació de la seva
història i del seu patrimoni
mariner”.

I la regidora de Treball, Yolanda
Almagro, va explicar que
“continuem oferint
alternatives de formació i
ocupació per combatre la
crisi i l’atur des de l’àmbit
local”.

Almagro va afegir que “a la
regidoria de Treball
prioritzem els esforços en
formar persones en oficis
que tenen sortida laboral
malgrat la crisi, o si més no
un futur realista a curt
termini”. Durant el mandat
2007-2011, l’Ajuntament de
Calafell ha donat formació per
a l’ocupació a més de 2.000
persones, ha generat 500
contractes de treball en obra
pública i diferents plans
d’ocupació i ha ajudat a trobar
feina a 400 persones en atur,
mitjançant un acompanyament
personalitzat.

Economia
Suplement d’informació econòmica local   núm. 4 / 2011

Es formaran en oficis nàutics, perruqueria, dinamització comercial i disseny web
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51 aturats joves de Calafell
aprendran diferents oficis i
treballaran durant mig any

L’alcalde i la regidora de Treball, a la seu del Club Patí Català, on es farà el mòdul d’oficis nàutics.

la dada
L’entitat Patí Català
acollirà el mòdul de
calafat i fuster
d’embarcació



El Patronat Municipal de
Turisme ha creat una targeta
de fidelització per als
practicants de marxa nòrdica,
activitat estrella del producte
de turisme actiu que s’ha posat
en marxa en aquest mandat.
La targeta facilitarà l’accès a
l’activitat i reportarà beneficis
i avantatges als titulars.

4.000 usuaris van passar durant
2010 per les sessions gratuïtes
de marxa nòrdica que
s’organitzen de febrer a
novembre. Des d’enguany
podran comptar amb una
targeta, pionera a l’Estat
espanyol, creada per Nordic
Walking Series, conjuntament
amb el Patronat Municipal de
Turisme. La targeta és gratuïta
i pot aconseguir-se a les oficines
de turisme de Calafell o a través

de la web turisme.calafell.cat.

El tinent d’alcalde de Turisme,
Àngel Verge, explica que “és
una innovació que dóna
accès a descomptes, serveis
i activitats a establiments,
empreses turístics i entitats,
tant locals i comarcals com
nacionals,  i en un futur fins
i tot internacionals”.

El responsable de l’activitat
de marxa nòrdica, Toni Duart,
indica, de la seva banda, que

“la targeta estalviarià haver
de fer cues per inscriure’s a
les sortides”, ja que no caldrà
presentar el DNI per apuntar-
se i aconseguir els bastons
que, gratuïtament, facilita el
Patronat de Turisme. “Els
participants ja estaran
identificats i això ens farà
conèixer més bé d’on venen
i en quines dates, i podrem
programar millor les
activitats”, afegeix.

La implantació de la targeta
comportarà la creació del segell
Nordic Walking Travel, amb el
qual podran identificar-se
empreses turístiques que
vulguin estar-hi associats, tant
de Calafell com de fora, per
generar un feedback amb
altres destinacions on es
practiqui aquest esport.

El Patronat Municipal de Turisme
ofereix informació als visitants a
través del bluetooth dels telèfons
mòbils. El nou servei, que
funciona les 24 hores del dia,
permet descarregar-se una guia
turística en cinc idiomes amb tota
la informació sobre llocs d’interès,
restaurants, allotjaments i
activitats que poden interessar
els turistes. I ho fa de forma
gratuïta, ja que el bluetooth no
estableix cap connexió de dades
via operadora telefònica.

El sistema està disponible en un
radi de cinquanta metres al
voltant del Patronat de Turisme.
“La cobertura no està ideada
per arribar a tot el municipi,
sinó per al turista que arriba
fora d’hores a Calafell i es
troba el Patronat tancat”,
explica el tinent d’alcalde de
Turisme, Àngel Verge.

El sistema detecta els mòbils i
els envia automàticament una
invitació. Si el titular del telèfon
accepta, es descarrega la guia i,
un cop baixada, aquesta queda
guardada al mòbil i pots ser
consultada en qualsevol moment.
L’empresa Ubiqua, agència
especialitzada en màrqueting
mòbil, subratlla que la informació
s’envia adaptada al mòbil
receptor, ja que el sistema
detecta, amb un alt grau de
fiabilitat, el model de telèfon.

El sistema permet la possibilitat
d’instal·lar-lo i activar-lo a les fires
de turisme a les quals participi el
Patronat, amb la qual cosa s’obre
un nou canal de promoció en
aquests esdeveniments.

Els usuaris accediran més fàcilment a l’activitat i gaudiran d’altres avantatges
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Turisme de Calafell crea una versió de la seva web per a telèfons mòbils, amb una agenda d’activitats.breus

Estrenem un targeta de
fidelització de marxa nòrdica

Àngel Verge i Toni Durat, presentant la targeta als mitjans de comunicació, el passat 16 de maig.

Informació
turística a través
del bluetooth
del mòbil

la dada
4.000 usuaris van
passar el 2010 per les
sessions gratuïtes de
nordic walking



El turisme esportiu continua
sent, un any més, una
alternativa per ajudar a omplir
la temporada baixa. Calafell
s’està consolidant com a
destinació d’equips esportius
del nord i el centre d’Europa,
que aprofiten l’excepcional
climatologia del municipi per
fer estades hivernals
d’entrenament.

A més dels equips ciclicistes
holandesos, amb una llarga
trajectòria de visites a Calafell,
d’uns anys ençà dos clubs
suïssos de futbol han fet del
nostre municipi la seva base
d’operacions fora de
temporada. Són el Fussballclub
Basel 1893, de la ciutat de

Basilea, i el FC Kickers, de
Luzern.

El Basel desplaça a Calafell els
seus equips base, entre ells, el
cadet, que està considerat com
un dels millors del món. Marco
Otero, responsable del futbol
base del Basel, destaca que
“venim en una època de
calma, tenim bon temps i la
relació preu-qualitat ens
interessa molt. A més, ens
sentim meravellosament
acollits”.

Els contactes d’Otero, un català
afincat a Suïssa i amb lligams
amb Calafell, permeten que els
equips del Basel juguin partits
amb clubs locals. O amb el

cadet del FC Barcelona, com ha
ocorregut enguany. Fabio
Albanesi, entrenador del cadet
del Basel, “gràcies a venir a
Calafell hem tingut aquesta
gran oportunitat”.

De la seva banda, el FC Kickers
desplaça a Calafell un equip
adult, concretament el segon
equip de l’entitat, que juga a la

lliga suïssa a una categoria
equivalent a la primera territorial
catalana. El seu responsable,
Francisco Murillo, estiueja a
Calafell i coneix bé el municipi.
“Si per quart any consecutiu
hem vingut a fer la
preparació prèvia a la
represa de la competició és
per que aquí ens trobem
molt a gust,  tenim bon clima
i podem disposar dels camps
de joc en hores que no estan
ocupats pels nombrosos
equips de Calafell”. Murillo
avança que l’any vinent
“tornarem i intentarem
portar el primer equip que,
fins ara, fa la seva preparació
a Màlaga”.

Noves ocupacions

Durant tot aquest mandat, les
regidories de Turisme i d’Esports
han treballat conjuntament per
potenciar la marca”‘turisme
esportiu”. El tinent d’alcalde de
Turisme, Àngel Verge, regidor
de Turisme, explica que
“cerquem iniciatives que
ajudin a omplir setmanes
que tenim buides i cada cop
organitzem més activitats
que afavoreixin aquestes
ocupacions”. Verge assegura
que “hem d’aprofitar el clima
privilegiat i oferir alguna
cosa més que el sol i la
platja”.

De la seva banda, el regidor
d’Esports, José Manuel Núñez
remarca que “als clubs que
ens ho demanen els donem
tot tipus de facilitats perquè
puguin fer ús de les
instal·lacions municipals a
les hores en què les tenim
buides, a un preu molt
atractiu”. Núñez afegeix que
“això fa que any rere any
tornin i durant uns dies
omplin un o dos hotels”.
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Empresaris locals posen en marxa nous productes turístics basat en l’enoturisme i en el golf.breus

El turisme de clubs esportius
continua ajundant a omplir
la temporada baixa

Entitats futbolístiques suïsses tornen un any més per fer estades a Calafell

la dada
El FC Basel i el FC Kickers
repeteixen estada
hivernal al nostre
municipi



On? Mossèn Jaume Soler 27.
Titulars Virgínia Rodríguez
Activitat
Organització de sortides i excursions
d’un dia de durada.
La frase
“Em feia molta il·lusió muntar una empresa
aquí a Calafell. Oferim sortides amb base
a Calafell que puguin fer-se en un màxim
de 24 hores, comptant l’anada i la
tornada”.

On? Mallorca 15.
Titulars Carmen Fernández i Víctor Riera
Activitat
Outlet textil
La frase
“Fa 26 anys que som a Calafell i ara
hem obert aquesta botiga per donar
sortida als estocs del magatzem i perquè
la gent tingui l’oportunitat de comprar
roba de qualitat a un preu més
econòmic”.

On? Mallorca 10.
Titulars Maria Consol Ruiz Pérez
Activitat
Venda de roba de marques
La frase
“Tenim una botiga Lacoste que funciona
com a botiga multimarca, amb altres
marques de referència. Intentem donar
vida al poble amb una bona botiga”.

La cònsol general de Polònia a
Barcelona, Marzenna
Adamcyzk, ha visitat Calafell
per inaugurar les instal·lacions
d’una nova empresa creada al
municipi per inversors
polonesos. L’empresa és Point
A Seguridad i es dedica a la
comercialització d’equips de
seguretat, inclosos sistemes
d’alarma d’alta tecnologia. Les
seves instal·lacions són al carrer
Sant Pere 62, al nucli de la
Platja, per damunt de la via del
tren.

economia

El comerç local ja prepara la propera edició, aquest mes d’abril, de la campanya comercial de Sant Jordi.breus

One day tours:
especialitzats en
excursions d’un dia

Outlet Víctor Víctor:
estocs de qualitat
tot l’any

Boutique Style:
grans marques al
carrer Mallorca

Point A:
empresa
polonesa de
seguretat
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Benvinguda a noves empreses i comerços



On? Passeig Marítim St Joan de Déu 21
Titulars Raquel Conde i Vicente Suárez
Activitat
Cafeteria de luxe
La frase
“Hem fet una important inversió seguint
una idea d’excel·lència per atreure clients
que busquin un servei de qualitat. Volem
generar sinèrgies amb altres establiments
locals”.

On? Passeig Marítim St Joan de Déu 36
Titulars Josefina Souto
Activitat
Servei de cafeteria i restaurant
La frase
“Oferim menús, dinars, berenars i sopars.
Fa molt poc que hem obert i ens estem
donant a conèixer i estem començant a
fidelitzar clients”.

On? Carrer Sant Pere 1
Titulars Rosalina Cisa i Toni Artigas
Activitat
Queviures per emportar o tastar in situ
La frase
“Vam començar amb el pa, però hem
anat afegint altres productes de fleca.
També oferim menjar per emportar, o
per menjar aquí a la nostra terrassa”.

On? Mossèn Jaume Soler 11-13
Titulars José María Simón i Tomás Simón
Activitat
Venda de queviures de qualitat
La frase
“Ja portem set anys en aquest negoci.
El negoci va néixer d’una petita cafeteria
i ja tenim dos locals i amb expectatives
d’un tercer”.

On? Doctor Dachs
Titulars Dominique Pouil
Activitat
Cafeteria-recepció de pensió
La frase
“Aprofitant la llei del tabac, hem fet una
reforma a fons per donar una imatge
millor tant per als clients de la cafeteria
com perquè fem de recepció de la nostra
pensió”.

L’equip de govern municipal ha fet un
seguit de visites a establiments que han
obert les seves portes o que han reformat
i millorat les seves instal·lacions. Són visites
que volen destacar l’esforç desenvolupat
per “persones emprenedores que
venen a invertir al nostre municipi” i
la qualitat assolida, segons el tinent
d’alcalde de Comerç, Carles Rion.

En tots els casos són empreses que aposten
per donar vida a Calafell durant tot l’any,
amb propostes de qualitat. “Calafell està
viu i hi ha dinamisme econòmic. I el
més important: que hi ha persones i
empreses que confien en Calafell”.

De la seva banda, l’alcalde, Jordi Sánchez,
destaca que “hi ha un factor que cada
cop notem més: que els  nous
comerços fan un esforç d’agradar,
un esforç de qualitat”. L’alcalde afegeix
que “un cop tens l’espai públic
endreçat, de les portes endins dels
establiments ha d’haver confort,
qualitat i professionalitat. Perquè si
no, el client vindrà un cop i ja no
tornarà”.
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Els serveis i activitats de la regidoria de Treball poden consultar-se a http://treball.calafell.catbreus

Charlotte, beach
lounge i cocktail
bar, tot en un

Bar Restaurant
Cavallets de Mar, al
Passeig Marítim

818 vuit di buit,
qualitat per
emportar

BO·dd·BO,
delicatessen per
desgustar i emportar

Bar Casanovas,
l’emprempta de la
família Pouil



La Fira del Mar se celebrarà a
la Platja de Calafell el cap de
setmana del 14 i el 15 de maig.
I el Patronat Municipal de
Turisme ha decidit obrir el
certamen a una participació
més intensa dels establiments
comercials locals. Per això,
ofereix la possibilitat als
comerços calafellencs
d’instal·lar-se gratuïtament a
la Fira, amb una parada. L’única
condició és que els comerciants
venguin productes relacionats
amb el mar (decoració,
complements, estris de
pesca...). Per més informació
cal trucar al 977 699 141.

El nucli del Poble viurà els
propers 23 i 24 d’abril la primera
edició de la Fira del Tarròs. Se
celebrarà a la plaça de
Catalunya i els seus entorns al
llarg de tot el dia i recuperarà
els tradicionals mercats de
pagès d’abans. Hi haurà
parades de productes artesans
catalans i s’oferiran activitats
com concerts, balls i danses,
una granja de jocs i animals pels
més petits, tallers participatius
i degustacions gastronòmiques
i ranxets d’abans. El cap de
setmana de Sant Jordi coincidirà
enguany amb els dies forts de
les vacances de Setmana Santa,
per la qual cosa s’espera una
elevadíssima afluència.

Un centenar d’establiments van
participar en la catorzena edició
del Mercat d’Estocs de Calafell,
que va celebrar-se els passats
19 i 20 de març. El Mercat
s’havia ajornat el cap de
setmana anterior per la
previsió de fortes pluges. Al
final, el canvi de dates va ser
un encert ja que, a la segona,
Calafell va gaudir d’un cap de
setmana del tot primaveral i
l’afluència als carrers del
municipi, molt elevada.

El gruix d’establiments
participants va concentrar-se,
com és costum, al nucli de la
Platja, però es va mantenir la
participació al centre de Segur
(els establiments del nucli fins
i tot van parar carpes) i es va
incorporar algun comerç del
nucli del Poble. Fins i tot bars

i restaurants van treure al
carrer degustacions
gastronòmiques a preus molt
atractius.

Satisfacció del comerç

El tinent d’alcalde de Comerç,
Carles Rion, destaca que “es
percep que el comerç està
content del resultat
d’inciatives com aquesta”.
Afegeix que “quan més difícil
es vendre, a causa de la
crisi, més fàcil cal posar-ho

als possibles compradors.
Aquesta necessitat, i la
de la cooperació entre el
sector públic i el privat,
expliquen l’èxit de les
campanyes comercials
que fem a Calafell”.

El mercat d’estocs liquida els
estocs de final de temporada,
en aquest cas els de la
temporada de tardor i hivern,
a uns preus molt atractius. Els
descomptes eren de mitjana
del 50%, però era possible
trobar oportunitats amb un
descompte del 70%.

“Són productes de molta
qualitat a uns preus
immillorables i això els
clients, tant locals com
visitants, ho saben
aprofitar”, segons Rion.

Descomptes als usuaris baixpenedesencs de la xarxa d’autopistes. Consulteu www.latevaautopista.combreus
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La Fira del Mar
ofereix parades
gratuïtes al
comerç local

El Poble viurà la
primera Fira del
Terròs els dies
23 i 24 d’abril
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100 comerços participen en
el catorzè Mercat d’Estocs

El canvi de dates forçat per la climatogolia esdevé al final un gran èxit

L’alcalde i el regidor de Comerç, visitant els establiments participants del carrer Vilamar.

la dada
Els compradors es
van beneficiar de
descomptes del 50%
i fins i tot del 70%



L’Ajuntament distingeix Maria Serra i Ángeles Cantizano amb motiu del Dia de la Dona Treballadora.breus

www.exarc.eu
Web d’Exarc, xarxa europea de museus a l’aire lliure a la qual pertany la Ciutadella Ibèrica de Calafell

Experts d’Europa i Estats Units
van debatre a Calafell, els dies
10, 11 i 12 de març, sobre la
reconstrucció “in situ” dels
jaciments arqueològics, en el
marc de la sisena edició de la
Reunió Arqueològica
Internacional. Entre els 100
professionals de l’arqueologia
que van participer en aquest
congrés biennal, hi havia
professors d’universitats
catalanes, espanyoles i
europees, i directors de
diferents museus a l’aire lliure
d’Alemanya, Suècia, França,
Estats Units, Àustria, Regne

Unit, Macedònia i Polònia.

En l’obertura de la Reunió,
l’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va destacar que
“aquest col·loqui és una
trobada científica de nivell
internacional que prestigia
Calafell i que contribueix a
l’objectiu de posar en el
mapa els nostres
monuments”. I va reivindicar
que “calen governants que
no mirin tant pel curt termini
i que apostin per invertir en
projectes a llarg termini
relacionats amb el

patrimoni històric”.

L’alcalde va recordar el projecte,
iniciat aviat farà 20 anys, de
reconstrucció de la Ciutadella
Ibèrica de Calafell. “Va ser una
iniciativa pionera que, avui
en dia, quan hi veiem grups
escolars a diari, ens fa sentir
un goig enorme. I no és que
tenir oberta la Ciutadella tots
els dies de l’any no costi un
esforç econòmic important”,
va subratllar.

En nom de la Universitat de
Barcelona, el catedràtic

d’Arqueologia Joan Sanmartí
va repassar la col·laboració
d’aquest centre amb
l’Ajuntament de Calafell, un
dels fruits de la qual és
precisament la Reunió
Arqueològica Internacional.
Sanmartí va manifestar que
“podem definir aquesta
relació com una història
d’èxit”.

L’experiència dels museus
a l’aire lliure

La Reunió Arqueològica
Internacional és organitzada per
l’Ajuntament de Calafell, la
Universitat de Barcelona,
l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica i la xarxa europea de
museus a l’aire lliure Exarc, amb
el suport de la Generalitat i del
govern central. Dins del
programa de la sisena edició,
van presentar les seves
experiències museus a l’aire
lliure tan destacats com el de
Xanten (Alemanya), Guédelon
(França), Eketorp (Suècia),
Biskupin (Polònia) o
Williamsburg (Estats Units).

Tots ells són centres de
referència de les noves
tècniques d’arqueologia
experimental que ajuden a
conèixer la civilitzacions antigues
a les persones que no són
professionals de la història o
l’arqueologia.

Aprofitant aquesta sisena
Reunió Internacional a Calafell,
la xarxa Exarq (European
Exchange on Archeological
Research and Comunication) va
celebrar la seva dissetena
assemblea anual.

Una nova trobada científica internacional continua prestigiant el patrimoni històric calafellenc

Experts d’Europa i Estats Units
debaten a Calafell sobre la
reconstrucció de jaciments

15

cultura

Imatge de la inauguració de la Reunió, el passat 10 de març.
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La Generalitat reconeix que Calafell necessita un nou pavelló una nova pista poliesportiva.breus

La ciutadania de Calafell pot
consultar el Projecte
d’Intervenció Integral al Nucli
Antic de Calafell en una
exposició que va inaugurar-se
el passat 17 de març i que
romandrà oberta els propers sis
mesos. L’exposició és un
muntatge multimèdia i
fortament interactiu que  ofereix
la informació del projecte de
forma entenedora i accessible.

L’exposició pot visitar-se de
dilluns a divendres, de 9 a 14

hores i de 17 a 20 hores, al
celler de la Masia de Cal Bolavà.
A més, l’Ajuntament ha creat
un espai a la seva web
(http://calafell.cat/
ajuntament/pla-de-barris),
amb informació del projecte, i

ha editat una publicació impresa
amb un ampli resum de les
actuacions a desenvolupar.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va explicar, en la
inauguració de l’exposició,
que “volem que el projecte
sigui participatiu al màxim,
ja que no es tracta tan sols
d’endreçar uns carrers, sinó
d’insuflar nova vida al nucli
històric, amb un seguit de
programes socials, de
recuperació d’habitatges i

edificis abandonats, i de
dinamització de l’activitat
econòmica”.

El projecte, que ha rebut el
finançament de la Llei de Barris
de la Generalitat, té un àmbit
d’actuació de 14,74 hectàrees,
on viuen 1.536 habitants. Hi ha
544 habitatges, un 54% dels
quals van construir-se abans de
1940. El 18% d’aquests
habitatges estan protegits pel
catàleg local del patrimoni
històric i arquitectònic.

El projecte significarà una
inversió de 7.645.624,42 euros,
que finançaran al 50%
l’Ajuntament de Calafell i el
departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat.
El període d’execució serà de
quatre anys (2011-2014).

L’exposició ha estrenat el nou
espai ubicat al celler de la masia
de Cal Bolavà. L’espai té una
sala per a exposicions i una altra
sala per conferències, reunions
i actes de petit forma, i cobreix
un buit al nucli del Poble. La
reforma i adequació del celler
de Cal Bolavà ha costat 195.000
euros, que s’han finançat amb
la subvenció del Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sosteniblitat
Locals de 2010 (el segon Pla
Zapatero). El tinent d’alcalde de
Territori, Ramon Ferré, subratlla
que “el projecte ha estat
realitzat totalment per
empreses locals, complint els
objectius del Fons, que era
dinamitzar l’economia i
generar feina en la
realització d’obres
d’iniciativa municipal”.

Una web i una publicació impresa també ofereixen informació

L’exposició del projecte de la
Llei de Barris, oberta a Cal
Bolavà fins al 16 de setembre

L’exposicio té un fort component multimèdia i interactiu.

la dada
La recuperació del celler
de la masia ha significat
una inversió de
195.000 euros



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

El nucli antic de Calafell tindrà
un centre cívic, gràcies al
projecte d’intervenció integral
al barri que finança la Llei de
Barris. L’antic centre cultural i
recreatiu de la Cooperativa
Agrícola serà remodelat i
ampliat, amb una inversió total
d’1.247.000 euros. Les obres
es faran en dues fases i estaran
acabades d’aquí a tres anys.

En la presentació del projecte,
el passat 19 de març, l’alcalde
de Calafell, Jordi Sánchez, va
destacar que “Calafell té
equipaments socials i
culturals, però que s’han
anat quedant insuficients.
El nucli antic i la resta de
barris necessiten uns llocs

de trobada de la ciutadania,
on es puguin fer activitats i
on les entitats comptin amb
un lloc. Això no és altra cosa
que un centre cívic”.

Donar vida al barri

L’alcalde va afegir que “el més
important de tot el projecte
de la Llei de Barris no és
endreçar carrers o fer unes
determinades obres, sinó
que el nucli antic recuperi
la vida que havia tingut. I
això vol dir dinamitzar
l’economia i les relacions
socials i culturals. És una
tasca que han de fer les
persones, però amb els
equipaments necessaris”.

L’antic centre cultural i recreatiu
de la Cooperativa Agrícola es
va aixecar als anys vuitanta del
segle passat. L’obra es va quedar
a mitges: el pressupost es va
exhaurir quan s’havia enllestit
l’actual edifici. Va quedar
pendent d’executar una gran
sala polivalent. Als anys noranta,
l’Ajuntament de Calafell va
llogar l’edifici a la Cooperativa

per fer-hi activitats i acollir-hi
entitats. El 2008, l’Ajuntament
en va adquirir la propietat i ha
impulsat el projecte que, ben
aviat, començarà a fer-se
realitat.

El nou centre cívic portarà com
a nom “El Sindicat”. L’actual
edifici de tres plantes es
remodelarà a fons, tot
mantenint, modernitzada, la
configuració exterior, però amb
canvis importants a l’interior. La
planta baixa, que ha estat
històricament un magatzem,
es convertirà en un gran espai
obert de trobada i serveis. La
primera planta es destinarà a
les entitats locals. I la planta
superior serà habilitada i
equipada com a escola
d’adults.

L’ampliació serà una
gran sala polivalent

A l’esplanada annexa a l’edifici
s’aixecarà una sala polivalent,
pensada per poder acollir una
gran varietat d’esdeveniments
i activitats gràcies a un mobiliari
i unes instal·lacions modulars
del tot flexibles. “El canvi de
configuració serà molt senzill
i això permetrà fer-hi
cinema, una conferència, un
petit congrés, un dinar, un
ball de festa major...”, ha
explicat l’arquitecte  Andrés
Álvarez, del despatx Gasulla
Arquitectes, que ha estat l’autor
del projecte de remodelació i
ampliació.

Es dóna el cas que Álvarez és
fill d’Andrés Álvarez Alcazar,
que va redactar el projecte
original quan era arquitecte
municipal de Calafell. Álvarez
Alcazar ha rebut avui un
homenatge per la seva tasca al
municipi, ja que va col·laborar
amb nombroses obres socials
locals.

La inversió és d’1.247.000 euros i les obres estaran acabades d’aquí a tres anys

El nucli antic tindrà un centre
cívic a l’antic casal de la
Cooperativa Agrícola
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Presentació pública del projecte, al solar annex a l’actual edifici, el passat 19 de març.

la dada
L’ampliació consistirà
en una sala polivalent
equipada per a activitats
molt diverses
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L’Ajuntament s’ha hagut de fer
càrrec de 6,7 milions d’euros
(més de 1.100 milions de les
antigues pessetes), provinents
de despeses de l’anterior
mandat. 5,2 milions d’euros
corresponen a obres que no van
pagar-se en el seu moment: els
camps de gespa artificial, la
plaça del Port i les expropiacions
per fer la travessia de Segur.
L’altre milió i mig d’euros que
ha pagat l’actual govern prové
de factures que no s’havien
abonat. Majoritàriament, es
tracta de deute amb empreses
concessionàries dels serveis
municipals, com la neteja o el
manteniment de zones verdes.
Aquesta despesa no s’havia
previst en cap pressupost.

L’Ajuntament aprova definitivament el pressupost per a 2011, que ascendeix a 37,17 milions d’euros.breus

Calafell ha pogut tirar endavant
projectes per import de 6,3
milions d’euros gràcies al dos
plans Zapatero (2009 i 2010).
La iniciativa del govern, a més
de crear més de 100 llocs de
treball, ha permés abordar
projectes de tanta entitat com
la transformació del centre de
Segur, al voltant de l’avinguda
Catalunya, o el barri de
Rodríguez Pita. Però la idea que
l’Ajuntament només ha invertit
els fons dels plans Zapatero és
falsa: de fet, només representen
el 7% de la inversió total
efectuada al municipi en
aquests quatre anys.

finances locals

L’Ajuntament
ha assumit 6,7
milions del
passat mandat

El Pla Zapatero
només ha
suposat el 7%
de la inversió

96 milions d’inversió, només 25 de crèdits
A Calafell s’ha fet aquest mandat 2007-
2011 una inversió de 96 milions d’euros,
entre l’efectuada per l’Ajuntament, la d’altres
administracions i la privada, però induïda a

través de projectes municipals. Només una
quarta part s’ha finançat amb crèdits.

Part de la inversió finançada amb crèdits



Més de 6.000 espectadors han passat en els darrers quatre anys pel cicle de cinema d’igualtat.breus
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finances locals

L’endeutament que ha adquirit
l’Ajuntament en el mandat
municipal que és a punt
d’acabar, és sovint font de
controvèrsies. El tinent d’alcalde
 de Serveis Interns, Joan Carles
Robert, surt al pas de les
crítiques, amb l’argument que
els diners obtinguts via crèdit
s’han transformat en inversions
que són al carrer. “No com
passava abans”, diu.

Quin és l’import total dels
crèdits que haurà concertat
l’Ajuntament en el període
2007-2011?
En aquest mandat, l’equip de
govern actual ha signat crèdits
per uns 25 milions d’euros. Però
voldria destacar que, llevat
d’algunes operacions per a
saldar deute històric que
arrossegava l’Ajuntament, la
major part han finançat
inversions necessàries i molt
oportunes.

Inversions oportunes?
Necessàries i oportunes, sí.
Necessàries perquè calia girar
la tendència d’abandonament
que patia Calafell. I oportunes
perquè l’obra pública ha estat
el motor de l’economia local en
uns moments de crisi molt greu.
Haver generat, des de la inversió
pública, fins a 500 contractes
de treball ha contribuït a paliar
l’atur i ha donat feina a molts
autònoms i petits empresaris
locals. I voldria afegir una cosa.

Digui.
Quan Cruyff era entrenador del
Barça, i Núñez el president, van

polemitzar sobre on havien
d’estar els diners, si al camp o
al banc. És evident que en
aquests moments, els diners
han d’estar al camp. Mentre
arriba la recuperació, que a
Calafell ha d’anar acompanyada
d’un altre model econòmic local,
cal que el sector públic faci de
locomotora.

En un recent ple, va criticar
anteriors governs que van
fer obra que no van pagar.
És que hi ha mala memòria o
molta hipocresia, o les dues
coses. El passat mandat encara
es va beneficiar dels grans
ingressos provinents de la
construcció. I tot i així, el govern
de llavors havia de tirar de
crèdits. Un no pot evitar
preguntar-se en què se’ls
deurien gastar, si no era en
propaganda, perquè al carrer
poc es notava. I una part de les
obres que van fer les hem hagut
de pagar en aquest mandat,
com la gespa artificial del camp
de futbol de Segur o la plaça
del Port. Això per no parlar del
deute que van deixar amb les
concessionàries de serveis
municipals i que també hem
hagut de pagar. Amb aquesta
“motxilla”, que puja uns quants

milions d’euros, hauríem fet
moltes coses que no hem
pogut.

L’Ajuntament ha concertat
crèdits, quan l’aixeta s’ha
tancat fins i tot per a les
institucions. Com ha pogut
ser això?
L’Ajuntament té crèdit, en el
sentit més ampli de l’expressió.
Hi ha un govern responsable
que inspira confiança a la
inversió bancària. Però també
tot un seguit de mesures, preses
al llarg dels quatre anys, que
han permés treure les finances
municipals de l’estat de coma
en què les vam trobar i
recuperar marge de maniobra.

Quina era aquesta
situació?
L’Ajuntament era
poc menys que en
fallida tècnica. El més
greu és que, havent
d’abordar grans
inversions

per posar al dia el municipi,
només es generaven ingressos
per poder pujar la persiana cada
dia. Per més inri, la crisi ha fet
desplomar la recaptació fiscal.
És també en aquest sentit que
l’endeutament ha estat
imprescindible. I de vegades
posant-hi imaginació.

Per exemple?
Doncs finançant les noves
guarderies amb l’anomenat
peatge alemany. O avançant el
cobrament del cànon de la
concessionària del servei
d’aigua. Es podrà dir que són
fórmules poc habituals, però la
situació és la que és i sense
enginy no aniríem enlloc. Totes
les operacions compleixen
escrupulosament la legalitat i
no fem res de diferent del que
fan moltes institucions que tiren
endavant amb els recursos que
puguin aconseguir. De la
insuficiència del finançament
local en parlarem en una altra
ocasió, però ja dic que calen
canvis d’entitat. De moment,

toca buscar-se, com
es diu vulgarment,

                   la vida. Ah, i
sense deixar de

complir la
promesa
electoral

de no pujar els
impostos.

‘L’endeutament és al
carrer en forma d’inversió’

Joan Carles Robert, tinent d’alcalde de Serveis Interns

La frase
Aquest govern

municipal té crèdit, en
el sentit més ampli de

l’expressió
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Podeu veure un nou vídeo explicatiu del POUM a http://calafell.cat/serveis/territori-urbanisme/poumbreus

L’Ajuntament de Calafell va
aprovar, en el ple del 18 de
març, el text refós del nou Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM). El POUM va
ser aprovat definitivament el
passat 24 de gener per la
Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona, amb algunes
modificacions que han estat
introduïdes en el text refós. Ara,
aquest text serà retornat a la
Comissió per a la seva publicació
en el Diari Oficial de la
Generalitat.

Un cop publicat en el Diari
Oficial, el POUM entrarà en
vigor i “l’endemà mateix
tothom podrà venir a
l’Ajuntament a demanar
llicències d’obres d’acord
amb el nou planejament”,
explica de forma gràfica
l’alcalde, Jordi Sánchez.

L’alcalde afegeix que
“evidentment, en l’actual
conjuntura econòmica no hi
haurà un allau, però hem
de pensar que estem parlant
d’una planificació amb un
recorregut de dotze anys”.

L’alcalde es mostra satisfet
d’haver culminat el procés del
nou POUM en poc més de tres
anys. “No és habitual poder
enllestir un pla general en
un mandat, però Calafell
arrossegava  un retard que

amb tota justícia podia
qualificar-se d’històric i no
podíem perdre més el
temps”, subratlla. I recorda
que “un dels nostres
principals compromisos
electorals es resumia en un
lema que deia que calia
parar, reflexionar i planificar.
I ho hem complert”.

La participació ha enriquit
les propostes

Jordi Sánchez també ha dit
que “els canvis demanats
per la Comissió Territorial
d’Urbanisme són millores
autèntiques, perquè
incideixen encara més en
els grans objectius que vol
assolir el POUM”.

L’alcalde els resumeix: “posar
fre al creixement sense
control (es retalla encara
més el nombre de nous
habitatges), preservar i posar
en valor el paisatge, garantir
espais per als equipaments
que necessita Calafell i
permetre la creació
d’activitats econòmiques”.

L’equip de govern municipal
també destaca que les
aportacions ciutadanes han fet
que la proposta resulti més rica
i viable. “Hem complert la
paraula que acceptaríem la
major part de demandes
ciutadanes, tant en el procés
participatiu com en la fase
d’al·legacions, i això no pot
negar-ho ningú”, indica el
tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré.

El nou Pla General ja només està pendent de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat

L’Ajuntament aprova el
text refòs del nou POUM

Reserva d’espai al costat de l’autopista
per a una possible variant de la C-31

El text refós del POUM introdueix una reserva viària per
a un possible desdoblament futur de la carretera C-31
en un traçat paral·lel a l’autopista C-32. Aquesta reserva,
introduïda per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en l’aprovació definitiva del POUM, té a veure
amb la proposta de convertir el traçat urbà de l’actual
C-31 en una rambla que enllaci els nuclis del municipi.
Aquest plantejament fa necessària una alternativa
viària de no pagament.



Per informar-se de l’accès inalàmbric a Internet visiteu www.iberbanda.cat o truqueu al 1632.breus

L’associació de veïns reivindicava que quedés com a espai lliure

Mas Mel satisfà la demanda
de la zona verda entre el
Mossèn Cinto i l’escola bressol
El nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM)
ha satisfet una vella demanda
del veïnat de la urbanització
Mas Mel. El gran espai situat
entre l’escola Mossèn Cinto
Verdaguer i l’escola bressol El
Petit Trenet queda consolidat
com a zona verda, en comptes
de com a zona d’equipaments,
que era la previsió de l’antic
Pla General.

Es tracta d’un terreny de 22.000
metres quadrats, de propietat
municipal, situat a l’illa

delimitada pels carrers Terral
de Dalt, Terral de Dalt i Est. El
tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré, assenyala que
“el més important és que el
terreny continuarà sent

públic i complint una funció
pública, però hem escoltat
el veïnat, que reivindicava
que aquest espai no
s’edifiqués, encara que fos
amb equipaments”.

De la seva banda, el president
de l’associació de veïns de Mas
Mel, Juan Herrera, diu que “el
nostre barri està molt
mancat d’espais oberts i
volíem que aquest terreny,
pràcticament l’únic que no
està construït a la zona,
quedés lliure”.

Els trets principals de la proposa
final del POUM, un cop aprovat
el text refós, són els següents:

–S’impedeix la massificació de
Calafell i s’atura el creixement
desmesurat dels darrers anys

–Canvia els creixements
extensius per creixements
compactes

–Manté i potencia la
personalitat de cadascun dels
barris de Calafell

–Estableix una menor ocupaciò
del sòl (75 hectàrees més de sòl
no urbanitzable)

–Protegeix el paisatge i el
patrimoni històric i natural que
estava en perill. Queden
ampliades les zones de parcs
urbans i naturals

–Crea superfície comercial i
hotelera per diversificar
l’economia

–Dóna protagonisme a la C-31,
com a rambla que uneixi
Calafell i Segur

–Duplica la superfície
d’equipaments vers la demanda
prevista a per a 2023

Pel que fa als equipaments, el
regidor de Territori  destaca que
“per fi hi haurà terrenys,
sobretot a Segur, sense
haver de comprar-los en el
mercat”. I facilita una xifra
que no pot ser més il·lustrativa:
els espais reservats tindrien un
cost de més de 300 milions
d’euros si s’haguessin de
comprar.
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El sector senyalat amb color verd queda consolidat com a zona verda en el nou POUM.Els trets
principals del
text refós del
POUM

territori

la dada
El terreny té 22.000
metres quadrats, entre
els carrers Terral de
Dalt, Terral de Baix i Est
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C-verd
Suplement d’informació ambiental   núm. 2 / 2011

L’Ajuntament de Calafell ha
renovat completament el parc
mòbil del servei municipal de
neteja viària. Des que es va
aprovar el nou contracte del
servei, fa uns mesos, els nous
vehicles han anat arribant a
Calafell i incorporant-se a la
feina. Les millores que han
aportat estan sent percebudees
per la ciutadania des de fa
setmanes, però a partir d’avui
el servei ja rutlla al 100%.

Una de les novetats és que els
vehicles són molt menys

sorollosos i contaminants que
els anteriors. Una part de la
maquinària de neteja funciona
amb motor elèctric i això fa que
sigui silenciosa. L’altra gran
novetat és que s’ha incorporat
una escombradora de grans
dimensions, pensada per netejar
els carrers costeruts. Aquest
vehicle, a diferència de les
escombradores normals, pot
circular a una velocitat alta
tot i el pendent i això permet
garantir la freqüència de neteja
que el contracte estableix per a
les urbanitzacions, on es

concentra la major part de
carrers costeruts del municipi.

L’alcalde, Jordi Sánchez, ha
destacay que “hem treballat
molt per posar al dia la
neteja del municipi, que és
una de les assignatures
pendents més importants
que hi havia”. Jordi Sánchez
afegeix que “la ciutadania
estava molt insatisfeta de
la neteja i així ens ho feia
arribar. Calia un canvi, que
ha estat laboriós i llarg
perquè hi havia qüestions

contractuals i uns
procediments administratius
complicats”.

L’alcalde ha subratllat que “la
situació ha fet un canvi de
180 graus i avui ja podem
estar presentant l’equip
humà, que ha estat reforçat,
i l’equipament tècnic que
necessita per fer bé la feina.
I la gent ja comença a veure-
ho al carrer i cada dia es
veurà més”.

De la seva banda, el tinent
d’alcalde de Medi Ambient i
Serveis, Àngel Verge, explica
que “és un goig poder
presentar aquestes millores,
que beneficien tots els
veïns i veïnes, però també
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Ajuntament de Calafell

Calafell estrena trenta
vehicles nous per al servei
municipal de neteja viària

Els nous mitjans tècnics garanteixen la freqüència de neteja a les urbanitzacions, entre altres millores

continua a la pàgina següent



ve de la pàgina anterior

tots els visitants que rep un
municipi turístic com el
nostre. És vital que els
turistes s’emportin la
imatge d’un municipi net
i endreçat”.

El servei de neteja viària de
Calafell serà prestat per la
concessionària Urbaser. El seu
director a Catalunya, Jordi
Pineda, apunta que “la
renovació total de la flota
ens permet introduir a
Calafell la maquinària més
moderna i el material mòbil
més sostenible del mercat.
Amb aquests mitjans i la
dedicació redoblada del
nostre personal podrem
donar-li un tomb a la neteja
d’aquest municipi”.

Separació de la neteja viària
i de la recollida de brossa

El servei de neteja viària ha estat
segregat del servei de recollida
de la brossa, atés que Calafell
s’ha adherit al projecte
mancomunat impulsat pel
Consell Comarcal del Baix
Penedès. Des del passat 15 de
març, la recollida de la fracció
orgànica i la fraccio rebuig és
prestada per l’empresa mixta
comarcal Ecobp, que abans ja
realtizava la recollida de paper
i cartró, vidre i plàstic i envasos
lleugers.

L’adhesió a aquest servei
comarcal reportarà importants
estalvis econòmics i, a la vegada,
permetrà finançar un seguit de
millores, com la renovació total
dels contenidors i la instal·lació
de dinou illes de contenidors
soterrats. A més, la fórmula
mancomunada permetrà els
municipis del Baix Penedès
complir els mínims que estableix
la Llei de Residus de Catalunya,
quan ara la comarca és
pràcticament el fanalet vermell
del rànquing de compliment.

L’Ajuntament de Calafell ha
adjudicat el  servei de neteja i
manteniment de les platges.
La concessionària serà l’empresa
Urbaser, per un període de
quatre anys i un cost total de
989.611,40 euros.

L’Ajuntament va convocar el
concurs per tal de renovar el
contracte, que era un dels
reiteradament prorrogats i
obsolets que l’actual govern va
trobar-se. “Posar al dia els
contractes, tant pel que fa
als costos com perquè
estiguessin dins de la
legalitat, ha estat un dels

nostres objectius”, diu la
regidoria de Medi Ambient i
Serveis, Victoria Ortigosa.

L’equip de govern ha introduït
millores en el servei,
relacionades amb el reforç de
la neteja de les platges en
èpoques de temporada turística

baixa. En aquest sentit, la neteja
s’ampliarà en el període
comprés entre Setmana Santa
i l’inici de l’estiu i del 15 de
setembre al 15 d’octubre.
Ortigosa ha explicat que “el
servei de platges ha estat
fins avui molt eficaç i eficent,
però a partir d’ara encara
ho serà més”.

La regidora ha indicat que “amb
aquesta ampliació també
complim l’objectiu de
prolongar la temporada
turística, que és una de les
metes per revitalitzar
l’economia local”.
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Calafell acorda amb el sector del lleure nocturn una nova regulació dels establiments musicals.breus

La platja de Segur, des de l’espigó de ponent del Port.

Adjudicat el servei de
neteja i manteniment
de les platges del municipi

El cost serà de prop d’un milió d’euros per quatre anys de concessió

la dada
Es reforçarà el servei de
Setmana Santa a l’inici
de estiu i del 15 de
setembre al 15 d’octubre



En aquests quatre anys de
mandat, la regidoria
d’Urbanitzacions ha impulsat
també l’obertura de franges de
protecció contra els incendis
forestals. Aquestes franges són
perimetrals i tenen una amplada
de 25 metres. La seva funció
és evitar la propagació del foc
i, en particular, protegir les
urbanitzacions envoltades de
bosc.

En concret, s’han netejat les
franges que protegeixen les
urbanitzacions Calafell Parc i
Valldemar, així com el sector
5-D de Segur de Dalt i la zona
de les Vil·les. En el cas de les
Vil·les, l’actuació era prioritària
ja que en aquest barri hi ha
l’escola La Ginesta.

Al llarg del mandat, i amb la
finalitat d’aconseguir resultats
ràpids, l’Ajuntament ha
prioritzat les franges el traçat
de les quals discorre per terrenys
de titularitat pública o bé per
terrenys on s’ha aconseguit
fàcilment el permís dels
propietaris privats. Aquesta línia
de treball ha permés també
enllestir la neteja de parcel·les
públiques, tot optimitzant els
costos.

“L’obertura de les franges
era una exigència no tan
sols legal sinó de la més
elemental prudència, que
incomprensiblement havia
estat deixada al marge per
anteriors governs, que van
arribar a demanar
subvencions sense fer
després els treballs”, explica
José Bonilla.

medi ambient

La neteja de parcel·les s’ha
quadriplicat en els quatre anys
del mandat municipal. Segons
dades de la regidoria
d’Urbanitzacions, s’han netejat
580 parcel·les i se n’han tancat
per seguretat 200. Ara mateix,
queden vius 250 expedients.

La falta de cura dels propietaris
és un problema endèmic a tot
el terme municipal, sobretot
a les urbanitzacions.
L’Ajuntament va obrir, a
principis de 2008, 600
expedients, referits a 1.200
solars i terrenys, que
constitueixen la immensa
majoria de les parcel·les que
estaven per endreçar. Se n’han
netejat pràcticament la meitat.

“Els propietaris estan
obligats per llei a mantenir
netes les parcel·les. És una
qüestió d’evitar focus de
brutícia, que poden afectar
la salut pública o propiciar
incendis”, explica el regidor
d’Urbanitzacions, José Bonilla.

L’Ajuntament pot requerir els
propietaris com a resultat d’una

inspecció o d’una denúncia. Si
el propietari no actua, pot fer-
ho l’Ajuntament de forma
subsidiària i cobrar-li el cost.
“Però no és una gestió
ràpida si el propietari posa
impediments o exhaureix
els recursos legals. Des de
l’inici de l’expedient a la
neteja efectiva pot passar
un any i mig”, diu Bonilla.

En aquest cas, la solució, segons
el regidor, és “no defallir i
arribar a les últimes
conseqüències”. Bonilla
afegeix que “també és molt
important la col·laboració
ciutadana per detectar
focus de brutícia a espais
tant privats com públics”.

L’Ajuntament ha saldat deute històric provinent d’endarreriments econòmics en els serveis municipals.breus
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Obertes les
franges contra
incendis
forestals

La neteja de parcel·les s’ha
quadriplicat en aquest mandat

Ja s’han netejat 580 parcel·les, pràcticament la meitat de les expedientades

El regidor d’Urbanitzacions, José Bonilla, davant d’una parcel·la netejada a la zona de Valldemar.

la dada
També s’han tancat per
seguretat 200 terrenys i
ara queden 250
expedients vius



El Parc del Vilarenc ha
consolidat definitivament el
gran pulmó verd situat al
bellmig dels nuclis del Poble i
de la Platja. Les 2,4 hectàrees
del Parc del Vilarenc se sumen
a les 2,6 del Parc de la Sínia,
per constituir una gran zona
verda de 5 hectàrees.

El Parc del Vilarenc ha tingut
cost zero per a l’Ajuntament.
La inversió l’han assumit els
promotors del pla parcial de la

zona, així com el manteniment
fins després del proper estiu.
Això és possible gràcies al
conveni que va signar-se l’any
2000. “Estant al govern com
ara, vam poder modificar
aquell pla parcial, que
preveïa construir blocs
aliniats al Passeig de la Unió,
deixant amagada la zona
verda i el jaciment romà del
Vilarenc”, explica el tinent
d’alcalde de Territori, Ramon
Ferré.

“L’edificació es va traslladar
a a la banda de la carretera
de l’Estació i així vam
aconseguir una gran zona
verda a costat i costat del
Passeig de la Unió”, afegeix
Ferré. El regidor també diu que
“també vam aconseguir que
el jaciment arqueològic no
quedés ocult pels edificis,
sinó que estigués a la vista
i fos l’element principal
d’aquest gran parc obert
als ciutadans”.

En aquest mandat, la gestió de
llavors s’ha pogut continuar
amb mesures com el
transplantament dels arbres
que hi havia a la carretera de
l’Estació, abans que aquesta
fos remodelada.

Arbres que ja fan ombra

“De la trentena llarga de
plataners d’ombra
transplantants s’han salvat
tots llevat d’un”, subratlla
Ferré. I el més important,
“vam resoldre el problema
de l’arbrat a la carretera de
l’Estació sense malaguanyar
els arbres i aconseguint, a
la vegada, que un parc de
nova creació neixés amb
arbres ja crescuts i que fan
ombra”.
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Calafell acorda amb el sector del lleure nocturn una nova regulació dels establiments musicals.breus

El nou Parc del Vilarenc
eixampla el gran pulmó
verd del centre de Calafell

El jaciment arqueològic romà n’és l’element principal, gràcies a la gestió urbanística iniciada l’any 2000



Les tres entitats andaluses de Calafell van celebrar unitàriament el Dia d’Andalusia el 28 de febrer.breus

L’Ajuntament i la Fundació
Santa Teresa han signat un
conveni pel qual el municipi
cedeix un terreny per a la
construcció d’un centre
ocupacional per a persones amb
especials dificultats d’inserció
laboral. També aportarà al
finançament del projecte un
total de 150.000 euros, a pagar
en tres anualitats de 50.000
euros.

La Fundació privada Santa
Teresa, amb seu al Vendrell,
treballa per fomentar l’ocupació
de persones amb disminució i
el seu projecte acull usuaris de
tota la comarca del Baix
Penedès, inclòs Calafell. Amb
aquest acord, la Fundació

descentralitzarà el seu servei,
de forma que molts usuaris
calafellencs ja no s’hauran de
desplaçar a diari.

El terreny cedit per l’Ajuntament
està ubicat al número 1 bis del
carrer Jesús, a un de les entrades
del nucli del Poble  i fàcilment
accessible des de tot el municipi.
La superfície cedida és de 560

metres quadrats. El centre
donarà feina a persones amb
dificultats derivades de l’edat,
la malaltia, la discapacitat física,
sensorial o intel·lectual. La
finalitat social de la Fundació
Santa Teresa inclou també el
suport a dones i aturats de llarga
duració.

En l’acte de signatura del
conveni, l’alcalde, Jordi Sánchez,
va destacar el valor de projectes
com aquest, que “ajuden les
persones amb dificultats
especials per treballar a fer
el seu propi projecte a la
vida, tot realitzant-se
laboralment i guanyant
autonomia personal”.
L’alcalde va afegir que “les

institucions hem d’estar al
costat de projectes com
aquests, fent els esforços
necessaris malgrat la crisi”.

La presidenta de la Fundació
Santa Teresa, Montserrat Jornet,
de la seva banda, va agrair el
suport de l’Ajuntament de
Calafell i va indicar que “ara,
hem de treballar per
aconseguir el finançament
que encara ens manca per
construir i obrir el centre
ocupacional”. A més, Jornet
va fer una crida a ajuntaments
i institucions a implicar-se en el
projecte, que, ha dit, “és bo
per als usuaris i per les
ciutats i pobles. Amb centres
com aquest, els usuaris no
es veuran obligats a marxar
del seu poble per poder
treballar i mantindran
l’arrelament”.

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

El servei oferirà feina a persones amb especials dificultats per treballar

L’Ajuntament cedeix un
terreny per crear un centre
ocupacional a Calafell
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benestar social

Signatura del conveni, a l’Ajuntament, el passat 16 de març.

El centre s’ubicarà en
aquest sector del municipi

la dada
També s’aportaran
150.000 euros, a pagar
en tres anualitats de
50.000 euros
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5 dimarts

>Jornada sobre prevenció
i intervenció en situacions
de violència de gènere
Organitza Associació
Assalam de dones
immigrades de Calafell
9.30 h
Dependències de la Platja

7 dijous

>Cinema d’igualtat
La vida empieza hoy
(Espanya, 2010)
Direcció Laura Mañá

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

9 dissabte

>Abril cultural
Sarsuela còmica catalana
Sopar per a dos (si pot ser!)
a càrrec de l’Òpera Còmica
de Barcelona
Preu 6,50 euros a taquilla
5,50 euros anticipada
(venda a l’oficina d’Esports
al Vilarenc Aqua)
3,75 euros, jubilats i menors
de 18 anys
22 h
Teatre Auditori

>Abril cultural
Xerrada literària
amb Roser Berdagué,
traductora
19 h
Museu Casa Barral

10 diumenge

>Abril cultural
Ballada de sardanes
amb la Cobla Principal de
Tarragona
12.30 h
Al costat de la Confraria
de Pescadors

>Abril cultural
Teatre infantil
Cacau de contes
amb la Cia De Parranda
Organitza La Xarxa
18.30 h
Teatre Auditori

11 dilluns

>Créixer amb tu
Xerrades per a pares, mares
i cuidadors d’infants de 0 a
3 anys. S’hi tracten aspectes
relacionats amb la criança i
l’educació dels fills
Interacció i comunicació en
els 3 primers anys de vida
10 h
Ludoteca El Desgavell
Cal Bolavà

16 dissabte

>Abril cultural
Cafè filosòfic
La doble moral
19 h
Museu Casa Barral

17 diumenge

>Presentació escola vela
Tallers, jocs i bateig de mar
per a totes les edats
de 10.30 h a 14 h
Port de Segur

18 dilluns

>Campionat Basquèt 3x3
Benjaní, aleví i infantil
de 10 h a 19 h
Pavelló Jaume Vilamajó
Inscripcions de l’1 al 15
d’abril al mateix pavelló

21 dijous

>Abril cultural
Sóc un lletraferit...
Contes a les biblioteques
Dragones amb Tio Sapo
18 h
Biblioteca Casa Nova

22 divendres

>Abril cultural
Ruta de la Farigola
Itinerari amb sortida al Castell
10 h

>Campionat Basquèt 3x3
Infantil, cadet, júnior i sènior
de 10 h a 19 h
Pavelló Jaume Vilamajó
Inscripcions de l’1 al 15
d’abril al mateix pavelló

>7è Vila de Calafell de
futbol base
Aleví, benjamí i prebenjamí
Tot el dia
Camp de futbol de Calafell

23 dissabte

>Abril cultural
Lectura del veredicte del jurat
del XVIII Concurs de Cartes
d’Amor
13.30 h
Emissió en directe de
Calafell Ràdio

Calafellactivitats
abril2011

Temporada de
marxa nòrdica

Sortides
guiades des de
la plaça dels
Països Catalans.
Dissabte
i diumenge a
les 9 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



23 dissabte

>I Fira del Terròs
Parades, tallers, gastronomia,
oficis, música, dansa, jocs i
molt més sobre la pagesia i
el món rural de principis del
segle XX
Tot el dia
Plaça de Catalunya i
entorns

>7è Vila de Calafell de
futbol base
Aleví, benjamí i prebenjamí
Tot el dia
Camp de futbol de Calafell

24 diumenge

>I Fira del Terròs
Tot el dia
Plaça de Catalunya i
entorns

>7è Vila de Calafell de
futbol base
Aleví, benjamí i prebenjamí
Tot el dia
Camp de futbol de Calafell

28 dijous

>Abril cultural
Xerrada literària
amb Jaume Cabré, escriptor
i guionista
19 h
Museu Casa Barral

30 dimarts

>Abril cultural
Club de lectura filosòfica
Sobre la felicidad, de Sèneca
12 h
Biblioteca Ventura Gassol

>Abril cultural
Presentació del llibre
Barralianas
a càrrec de Carme Riera,
19 h
Museu Casa Barral
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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 de primavera
107.9 FM
emissió per internet www.calafellradio.com

Calafell
RadioFM107.9

Ajuntament de Calafell
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Hem fet moltes coses i les hem fet bé

Comença el canvi

Hem de prendre mesures urgents!!

El mandat municipal és a punt d’acabar i, quan girem
la mirada enrera, pensem que ha valgut la pena.
Hem fet moltes coses i les hem fet bé. Moltes, sí. Una
inversió récord de 96 milions d’euros en dóna un
testimoni més que clar. I hem fet les coses ben fetes,
donant solucions reals als problemes en comptes de
posar pegats. Nosaltres no hem asfaltat carrers a la
brava, gairebé amb nocturnitat, en vespres de les
eleccions. Nosaltres hem fet carrers nous de trinca,
amb tots els serveis. Nosaltres no hem continuat amb
l’espiral de creixement esbojarrat que ha fet un mal
enorme a Calafell. Nosaltres hi hem posat fre i hem
treballat per un nou model de municipi que ha quedat
consagrat en el POUM: un model que atura el descontrol
i que reserva els espais per els equipaments i serveis

que necessitarem en els propers anys. Nosaltres no hem
convertit l’Ajuntament en una casa de col·locacions.
Nosaltres hem posat l’Ajuntament al capdavant de la
lluita contra la crisi i l’atur. I si hi hem generat feina ha
estat perquè hem fet moltíssima obra pública. No n’hem
creat, com abans, en històries que encara ara ningú no
sap perquè servien. N’estem orgullosos, sí, tot i saber
que en moments determinats alguns sectors de la
ciutadania han pogut estar en desacord amb les nostres
mesures. Però hem de recordar que la ciutadania ens
va elegir per prendre decisions. Ens van donar la victòria
electoral perquè treballéssim i no perdéssim el temps.
I així ho hem fet. La feina no s’ha acabat, el retard
acumulat era massa gran. Però la completarem si ens
torneu a donar la vostra confiança aquest mes de maig.

Cada cop estan més a prop les eleccions municipals
del 22 de maig i en l’equip de govern, ara són tot
presses per començar i/o acabar projectes que li puguin
aportar rèdit electoral. Per aquest motiu, els partits de
govern i d’oposició entren en discussions sobre si les
actuacions dutes a terme són electoralistes o no.
Nosaltres afirmem que les actuacions són electoralistes
i ho demostra el sols fet que en 42 mesos de govern
de l’alcalde-president Jordi Sánchez, hem tingut una
mitjana d’un ple cada 24 dies i en els últims 3 mesos,
la mitjana és d’un ple cada 12 dies.
Aquestes dades reflecteixen el nerviosisme de l’equip
de govern davant una derrota que ells mateixos
anuncien. Sembla ser que el Sr. Sánchez va dient que

no guanyarà les properes eleccions i,si és cert, ens
sembla molt greu. Els experts diuen que unes eleccions
les perd i les guanya l’acció de govern, per molt que
l’oposició intenti desestabilitzar. La pregunta és evident:
si no pensa guanyar les eleccions però vol continuar
sent alcalde de Calafell, amb qui pensa pactar?
Si volem evitar pactes que soscavin l’honorabilitat de
futurs governs a Calafell, només cal que apostem en
les properes eleccions per grups polítics ferms, amb
trajectòria i projecte. A CiU no donem res per perdut
ni per guanyat, però estem segurs que amb l’acció
començarà el canvi. Fem el possible per no tornar a
caure en els mateixos errors. Demostrem amb el nostre
vot que volem que comenci el canvi.

Els ciutadans de Calafell saben prou bé, per la nostra trajectòria
personal i política, que des del Grup Municipal del PP apostem
per una regeneració profunda de la política, perquè creiem
sincerament que hi ha altres maneres de fer política. Cal més
vocació de servei al ciutadà, i menys interessos partidistes.
S’ha de fer una radiografia real i seriosa de les arques municipals,
per a veure quina és exactament la capacitat de maniobra de
recursos humans, logístics i financers dels que disposem, després
d’un període d’una política erràtica, arbitrària, partidista i
insensible de projectes faraònics de força dimensió mediàtica
i d’escassa sensibilitat social, justament en moments de crisi
econòmica com l’actual.
Seguidament,  i davant del resultat d’aquesta radiografia de
l’estat real de la situació del nostre Ajuntament, s’ha de dissenyar
una política de prioritats fonamentada en la racionalització dels
recursos públics, que són de tots, i la contenció de la despesa
com a eix fonamental de la nostra política en gestió pública.
I un cop ja tenim la diagnosi i un primer plantejament base de

les línies generals del tractament a aplicar, s’han de fonamentar
 les diverses accions de govern en dos grans fronts de batalla:
ajudar a reactivar l’economia del municipi, com a factor
indispensable per generar riquesa local, i ajudar a cobrir les
necessitats socials dels nostres ciutadans, especialment dels
més desprotegits.
L’únic objectiu que ens mou com a ciutadans compromesos en
la política municipal, és poder governar amb responsabilitat,
diligència i compromís social per a totes les persones del poble,
amb independència de sigles i colors polÌtics. Cal tancar la porta
a etapes de governs marcadament partidistes, per obrir una
nova era on Calafell gaudeixi d’un Govern de tots i per a tots,
i on els ciutadans ens sentim plenament identificats amb aquells
amb qui ens han delegat la responsabilitat de gestionar els
recursos comuns de tots, amb el mandat d’assolir majors quotes
de qualitat de vida municipal i de vetllar per l’estat de benestar
social del conjunt de les nostres famílies.
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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




