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Serà el més gran de la comarca

El POUM fa
guanyar un
parc urbà de
84 hectàrees
El municipi ha guanyat una nova zona
verda al nucli de Segur de Calafell. En
comptes de prop de 2.000 habitatges,
hi haurà 84 hectàrees de parc natural,
una superfície que és gairebé 10
vegades la zona verda més gran del
terme municipal en l’actualitat (el Parc
del Comú). També serà el parc més gran
de tota la comarca del Baix Penedès.

L’Ajuntament ha rebut la cessió de
61 hectàrees, provinent d’un conveni
signat l’any 2001 amb la família
Orbaneja, propietària històrica de Segur,
al sector II-C de Segur de Dalt. A més,
unes altres 23 hectàrees, al costat
mateix de les anteriors, venen del
conveni amb Grup Gaudir signat
l’octubre de 2009.

La consolidació d’aquest gran parc urbà
es deu al desenvolupament del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM). On s’havien de fer prop de
2.000 habitatges, se’n faran just un
centenar. La resta d’espai serà per al
gaudi de la ciutadania

Pàgina 17

Calafell Park, primera
urbanització que
tindrà llar d’infants

Pàgina 3

Decisió històrica. Calafell Park serà
la primera urbanització que tindrà
un equipament educatiu, en concret
una llar d’infants. El 18 d’abril se’n
va posar la primera pedra i les obres,
amb una inversió de més de 800.000
euros, estaran enllestides enguany.

Els alcaldes de les dues ciutats, a Còrdova,
el passat 5 d’abril.

La trama verda mostra l’extensió del parc natural
sobre una foto de satèl·lit del nucli de Segur
de Calafell.

Acte de col·locació de la primera pedra,
el passat 18 d’abril.



Contacta amb l’alcalde
Pots enviar-li un correu electrònic a alcalde@calafell.org

Fil directe amb l’alcalde a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10.30 h
en directe 977 699 100 · contestador 24 h 977 699 003 · per correu electrònic fildirecte@calafell.org

imprés en paper reciclat
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En els tres anys que portem de mandat he fet uns quants
milers de quilòmetres. No he viatjat únicament allà on calgués
representar Calafell, sinó que, de forma especial, he visitat
totes les institucions on poguéssim aconseguir finançament
per a les moltes inversions que necessita el municipi. En
aquests tres anys, aquestes gestions han permès aconseguir
uns 25 milions d’euros en subvencions o inversions directes
d’altres administracions. Ho direm en pessetes perquè es
capti tota la importància de la xifra: vora 4.200 milions. I no
renuncio a incrementar encara més aquesta xifra en l’any
que queda per a les eleccions.

Aquest mes d’abril, he viatjat a Còrdova per tal d’impulsar
la Ruta d’Al-Mansur. És un projecte turístic i cultural que
ajudarà a posar en valor el patrimoni històric i a generar
riquesa i llocs de treball. Per les seves dimensions, és un
autèntic projecte d’Estat, que estem liderant des de Calafell
i que serà molt beneficiós per al municipi. En el nostre
patrimoni històric hi ha part de les expectatives d’ampliar
l’activitat turística i diversificar l’economia local.

Es podrà dir que tota aquesta feina és la meva obligació.
I així és. No reclamo cap reconeixement especial. L’únic que
demano és que ningú es pensi que em dedico a fer turisme,
com de vegades sento o llegeixo. També demano que, posats
a fer, comparem els resultats d’uns i altres. Per qualsevol
alcalde  és una obligació aconseguir recursos per al seu
municipi, és veritat, però el resultat no sempre és el mateix.
Aquí en tenim una bona prova.

En los tres años de mandato, he recorrido unos cuantos
miles de kilómetros. No he viajado sólo a donde hubiera
que representar a Calafell, sino que, de forma especial, he
visitado todas las instituciones donde pudiéramos conseguir
financiación para las muchas inversiones que necesita el
municipio. En estos tres años, dichas gestiones han permitido
conseguir unos 25 millones de euros en subvenciones o
inversiones directas de otras administraciones. Hay que
decirlo en pesetas para darse cuenta del alcance de la cifra:
cerca de 4.200 millones. Y no renuncio a aumentar todavía
más esta cifra en el año que queda hasta las elecciones.

Este abril he viajado a Córdoba para impulsar la Ruta de Al-
Mansur. Es un proyecto turístico y cultural que ayudará a
poner en valor el patrimonio histórico y a generar riqueza y
puestos de trabajo. Por sus dimensiones, es un auténtico
proyecto de Estado, que estamos liderando desde Calafell y
que será muy beneficioso para el municipio. En el patrimonio
histórico están depositadas parte de las expectativas para
ampliar la actividad turística y diversificar la economía local.

Se podrá decir que esta labor es mi obligación. Y así es. No
reclamo reconocimiento especial alguno. Lo único que pido
es que nadie crea que me dedico a hacer turismo, como a
veces oigo o leo. También pido que, puestos a hacer,
comparemos los resultados de unos y de otros. Para cualquier
alcalde es una obligación conseguir recursos para su
municipio, es verdad, pero el resultado no siempre es el
mismo. Aquí tenemos una buena prueba de ello.

Hem aconseguit 25 milions d’euros
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde, amb el director general de l’Institut Català de la Salut (segon per la dreta), en una visita a les obres del nou CAP de Calafell.



educació

300 originals al XVII Concurs de Cartes d’Amor, que era a punt de fallar-se en tancar aquesta edició.breus

Calafell Park tindrà el proper
curs escolar una llar municipal
d’infants. És una decisió
històrica de l’actual Ajuntament,
perquè és el primer cop que un
equipament educatiu s’ubica
a una urbanització. “Una
mesura per apropar serveis
a les persones, racionalitzar
l’oferta educativa i fins i tot
assolir una mobilitat
sostenible al municipi”,
segons va explicar l’alcalde, Jordi
Sánchez, en l’acte de col·locació
de la primera pedra del centre,
el passat 18 d’abril.

L’equipament tindrà una
capacitat de 61 places, per a
infants de 0 a 3 anys. S’aixecarà
a l’avinguda Central de Calafell
Park, al costat del casal de la
urbanització. El pressupost de
l’obra puja a 800.000 euros:
305.000 procedeixen d'una
subvenció de la Generalitat.

Compromisos electorals
complerts

La llar d'infants donarà servei
també a les urbanitzacions
properes a Calafell Park, que
tampoc no en disposen. No és
l’única inversió que es farà
enguany a Calafell Park. Aquest
mes de maig han de començar
les obres de millora de
l’enllumenat públic. “La llar
d'infants i la il·luminació
eren els dos compromisos
electorals per a Calafell
Park”, va recordar l’alcalde.

La tinent d'alcalde d'Educació,
Teresa Cumplido, va destacar

que aquesta és la segona llar
d’infants que s’inicia aquest
mandat. L’altra ja és en obres
al nucli de Segur, al carrer del
Repòs. Al seu torn, el regidor
d'Urbanitzacions, José Bonilla,
va afirmar que “gairebé mai
hi ha hagut equipaments a
les urbanitzacions, però les

necessitats s’aniran
cobrint”. Finalment, el
president de l'Associació de
Veïns del barri, Miquel
Corredera, va agrair la inversió
municipal i va aprofitat per
reivindicar altres inversions,
com l'arranjament de les
pistes de tennis.

Calafell Park tendrá el próximo
curso escolar una guardería
municipal. Es una decisión
histórica del Ayuntamiento
actual, porque es la primera vez
que un centro educativo se
ubica en una urbanización.
“Una medida para acercar
servicios a las personas,
racionalizar la oferta
educativa y conseguir una
movilidad sostenible”, dijo el
alcalde, Jordi Sánchez, en el
acto de colocación de la primera
piedra del centro, el pasado
18 de abril.

El equipamiento tendrá una
capacidad de 61 plazas, para
niños de 0 a 3 años. Se
levantará en la avenida Central
de Calafell Park, junto al local
social de la urbanización. El
presupuesto es de 800.000
euros, 305.000 de los cuales
provienen de una subvención
de la Generalitat.

Compromisos cumplidos

La guardería dará también
servicio a las urbanizaciones
próximas. Y no es la única
inversión que se efectuará en
2010 en Calafell Park. Este
mayo deben comenzar las obras
de mejora del alumbrado. “La
guardería y  la iluminación
eran los dos compromisos
electorales para Calafell
Park”, recordó el alcalde.

La concejal de Educación, Teresa
Cumplido, destacó que esta es
la segunda guardería que se
inicia en este mandato: la otra
ya está en obras en Segur, en
la calle Repòs. El concejal de
Urbanizaciones, José Bonilla,
afirmó que “casi nunca ha
habido equipamientos en
las urbanizaciones, pero
las necesidades se irán
cubriendo”.

La urbanització Calafell Park
tindrà una llar municipal
d’infants amb 61 places

Decisió històrica: és la primera vegada que un equipament educatiu s’ubica a una urbanització
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L’alcalde, amb un dels infants del barri, col·locant la primera pedra de la futura
llar d’infants.
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patrimoni històric

La calafellenca Anna Totusaus forma part de l’elenc de Dagoll-Dagom per a ‘La nit de Sant Joan’.breus

La Ruta d’Al-Mansur proposa un recorregut turístic i monumental per la Península ibèrica

L’Ajuntament de Calafell i
l’Ajuntament de Còrdova
col·laboraran en la creació d’un
camí que travessarà 1.200
quilòmetres al llarg de la
Península Ibèrica, tot recordant
la convivència històrica de les
cultures cristiana, jueva i
musulmana. La Ruta d’Al-
Mansur, un projecte de
l’Ajuntament de Calafell i de la
Universitat de Barcelona, basat
en troballes arqueològiques al
nostre municipi, proposa un
recorregut turístic, cultural i
monumental seguint l’itinerari
de les incursions del cabdill
musulmà cordovès Al-Mansur
contra territori cristià en els
decennis anteriors a l’any 1000.

Els alcaldes de Còrdova i de
Calafell, Andrés Ocaña i Jordi
Sánchez, van reunir-se el passat
5 d’abril a l’Ajuntament de la
capital cordovesa i van acordar
estudiar conjuntament el
projecte i la creació d’un ens
que permeti tirar-lo endavant i
gestionar-lo.

Còrdova 2016

L’alcalde de Còrdova va explicar
als mitjans de comunicació
que “considerem aquesta
Ruta com un argument
d’excepció per ampliar la
nostra oferta cultural i, a la
vegada, reforçar el nostre
projecte de capitalitat

cultural europea per a
l’any 2016”.

I l’alcalde de Calafell va indicar
que “la Ruta d’Al-Mansur
és un projecte que, per les
seves característiques,
podem qualificar de projecte
d’Estat. No és únicament un
nou producte turístic de
primera línia, que posa en
valor el patrimoni històric i
crearà riquesa i llocs de
treball. És també una
iniciativa per fomentar la
convivènciai el diàleg entre
cultures”.

Segons va acordar-se en la
reunió, l’Ajuntament de

Còrdova sotmetrà el projecte
al seu Consorci de Promoció
Turística, organisme format al
50% entre el sector públic i el
sector privat d’aquesta ciutat.
També va anunciar-se que els
dos  ajuntaments calculen poder
signar un conveni de cooperació
després de l’estiu.

Recuperar el llegat històric
andalusí

Un dels autors del projecte,
Francesc Xavier Hernández,
catedràtic de Didàctica de les
Ciències Socials de la Universitat
de Barcelona, va explicar,
també a Còrdova, que “la
Ruta d’Al-Mansur planteja
recuperar un llegat històric,
l’andalusí, que està poc
estudiat i valorat,
especialment a Catalunya,
que va ser terra de frontera”.
Hernández va afegir que
“durant molts anys, tot allò
que provenia del període
andalusí era ignorat
sistemàticament”.

El passat medieval de la
Península Ibèrica ha estat ja
motor de grans iniciatives
turístiques i culturals en forma
de rutes, com per exemple el
camí de Sant Jaume o la Ruta
del Cid. Tanmateix, cap
d’aquestes rutes es basa en
els espais geogràfics en els
quals es va desenvolupar la
convivència religiosa i cultural
entre les tres grans comunitats
de la Península: la cristiana, la
jueva i la musulmana.

“Va ser una convivència
sovint conflictiva, però
també pacífica en molts
moments, que va generar un
llegat monumental i històric
únic a l’Europa occidental”,
explica l’alcalde de Calafell.

D’esquerra a dreta, el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Xavier Hernández; l’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez; l’alcalde de
Còrdova, Andrés Ocaña; i la regidora de Turisme de Còrdova, Rosa María Candelario.

Calafell i Còrdova cooperaran
en la creació d’un camí de les
cultures cristiana, àrab i jueva



La casa de cultura de Cal Bolavà ofereix 17 cursos i tallers (6 de nous) aquesta primavera i estiu.breus
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La Ruta d’Al-Mansur
1.200 quilòmetres que repassen la geografia i el passat medieval de la Península

Qui va ser Al-Mansur?
Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma’afirí, conegut com a Al-Mansur billah (el Victoriòs per
Al·là) va  ser un cabdill militar i polític andalusí, nascut a Torrox l’any 938 i mort a Medinaceli el
1002. Home fort del califat de Còrdova en els temps anteriors al canvi de mil·leni, és especialment
recordat per les incursions contra els territoris cristians de la Península: en va fer 56 entre 978 i
1002, entre elles una contra Barcelona, l’any 985.

Quina és la relació
d’Al-Mansur amb Calafell?
L’any 2000, l’Ajuntament de Calafell va realitzar una
excavació arqueològica a l’entorn del Castell. Sota de
l’absis, van aparèixer nombroses sitges d’origen
medieval. Són els cercles al terra que es veuen a la
fotografia. La capacitat d’aquests dipòsits, uns 3.000
metres cúbics, no quedava justificada per la població 
que s’estima que tenia el Calafell de l’època. Una
investigació històrica de la Universitat de Barcelona
va concloure que podria tractar-se d’una base de
provisions que les tropes d’Al-Mansur van usar en els
seus atacs contra la frontera cristiana, situada encara
al riu Llobregat.

Per on passarà
la Ruta?

La Ruta d’Al-Mansur té una longitud
de 1.200 quilòmetres. Es divideix

en 57 etapes, pensades perquè es
puguin fer caminant en un dia. El

projecte inclou propostes de trajecte per a
vehicles. Calafell i Còrdova són les capçaleres

de la ruta, que passa per ciutats amb una riquesa
històrica i patrimonial de primer nivell, com Toledo,

Almagro, Baeza, Úbeda, Segòvia, Maqueda, Villacastín,
Saragossa o Àvila. En terres catalanes, passa (en algunes

etapes desdoblades en dos possibles itineraris)
per Santes Creus, Poblet, Prades, Siurana, Scala Dei i

Lleida. El tram català recorre la Catalunya Nova. El tram
aragonès, de Mequinensa a Calataiud, passa per les valls

de l’Ebre i del Jalón, conquerides durant el segle XI. Per
Castella-Lleó, la Ruta travessa la vall alta del Duero, escenari

de lluites pel control de les rutes entre el sud i el nord, que
van consolidar Castella com a potència. A Castella-La Manxa,
es recorre l’antiga taifa de Toledo. I a Andalusia, es passa per

la vall del Guadalquivir, centre de la cultura andalusí.
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...que el POUM recupera la
masia de Cal Rion i l’antic
cinema de Cal Xalomó, com a
equipaments per al nucli del
Poble?

...que hi ha 70 hectàrees que
es podien edificar, segons el pla
general anterior, i que ja no es
construiran?

...que el POUM consolida un
parc urbà de 84 hectàrees, el
més gran de tota la comarca
del Baix Penedès, a Segur de
Dalt?

...què el solar de l’antic Hotel
Segur passa a ser propietat de
l’Ajuntament, que el destinarà
a aparcament, equipaments i
habitatges de protecció oficial?

...que consolida la conversió
del Passatge de Sant Antoni en
una rambla?

...que reclama la supressió
del peatge de l’autopista C-32,
tant el de Calafell com el de
Cubelles,  per poder convertir
l’actual travessia de  la carretera
C-31 en una rambla urbana?

..que preveu la cessió gratuïta
a l’Ajuntament de la discoteca
Louie Vega, com a centre de
congressos?

...que el POUM inclou un
catàleg d’edificis, monuments
i jaciments arqueològics que
queden protegits?

...que a la via del ferrocarril
s’hi preveu la creació de dos
passos per a vehicles i nou
passos per a vianants?

...que permet el comerç de
proximitat a les zones
cèntriques de les
urbanitzacions?

...que preveu la futura creació
de dos poliesportius, una pista
poliesportiva, un estadi
d’atletisme i un centre sòcio-
sanitari-esportiu?

...que reserva espai per quatre
nous col·legis de primària i de
tres instituts?

...que crea un nou cementiri
per resoldre l’exhauriment
d’espai de l’actual?

...que permet obtenir l’espai
on hi havia la Masia de Cal
Perotet per a equipaments per
la zona de Valldemar?

...que crearà una nova
centralitat a Mas Mel per
donar cohesió al municipi?

...que la meitat dels nous
habitatges que permet el nou
POUM seran de protecció
oficial?

...que gràcies al conveni amb
Gaudir, aquest grup construirà
la meitat dels habitatges que
podia fer?

...que millora les ordenances
pels hotels i proposa noves
ubicaciones per als nous que
es vulguin instal·lar?

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

El nou Pla General planifica el futur del municipi en una gran quantitat d’aspectes
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Sabies que...

Per primer cop,
els equipaments
estaran en
indrets cèntrics



Continuen les obres que resoldran les inundacions d’aigua de pluja al Passeig Marítim de Segur.breus

territori

La web del POUM (www.calafell.org/poum)
va superar, el passat 18 d’abril, les 20.000
visites. Des que va penjar-se a Internet, l’1
de setembre de 2008, la web ha tingut
20.020 visites úniques. A més, els usuaris
únics absoluts (persones diferents que han
entrat al web, amb independència del
nombre de vegades) han estat 10.856. I el
nombre de pàgines vistes ha arribat a les
100.335.

El tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré,

explica que “la dada més interessant
és la d’usuaris únics, perquè reflecteix
millor les visites reals”.

El període que va registrar més visites va
ser el mes de desembre de 2009, seguit
pel novembre immediatament anterior. Són
els mesos següents a l’aprovació inicial del
POUM. El tercer període amb més visites,
va ser el mes de setembre de 2008, quan,
en posar-se en marxa la web, es va
convidar la ciutadania a un procés de

suggeriments i propostes a través d’aquest
mitjà. Aquell procés va recollir més de 300
propostes i suggeriments, un centenar a
través de la web.

Els documents més descarregats de la web
han estat el plànol de l’avenç del POUM i
el resum del mateix avenç, que detalla les
singularitats i potencialitats de Calafell, les
estratègies a desenvolupar i les propostes
generals per a cada nucli i per a les
urbanitzacions.

La web del POUM supera les 20.000 visites

Reparat el pas entre els carrers Andalusia i
Jesús, que dóna accès a l’escola del Castell

L’Ajuntament ha reparat el pas que hi ha
entre els carrers Andalusia i Jesús, al nucli
del Poble. La reparació ha consistit en una
pavimentació amb ciment, que permetrà
circular-hi amb normalitat, tot evitant els
freqüents clots que hi apareixien.

Aquest pas és molt usat pels veïns com a
via alternativa per enllaçar els dos vessants
del Poble. El trànsit s’ha intensificat en els

darrers anys, arran de l’obertura de l’escola
“Castell de Calafell”. Per això, l’obra, que
ha tingut un pressupost de 12.000 euros,
s’ha fet coincidir majoritàriament amb les
vacances de Setmana Santa.

En aquesta línia, l’Ajuntament ja va fer,
l’estiu passat, una reparació a l’espai
d’aquesta mateixa zona que les famílies
fan servir per estacionar els vehicles quan

van a l’escola. El tinent d’alcalde de Territori,
Ramon  Ferré, recorda que la futura
urbanització del sector residencial de la
Barquera, al carrer Jesús, comportarà la
creació d’un vial de nova construcció que
substituirà aquest pas. “No obstant,
mentre això no arriba, hem optat
per reparar el camí i d’una forma
més permanent, tot i que lleugera”,
ha explicat Ferré.
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Imatge del primer dia de les obres, el 25 de març passat.
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gent gran

L’Institut Camí de Mar, amfitrió d’un projecte europeu Comenius sobre la llengua anglesa.breus

600 persones van omplir el pavelló Joan
Ortoll, el 16 d’abril, amb motiu de la primera
diada de germanor de la gent gran de
Calafell. “El Calafell més gran”, lema de la
trobada organitzada per la regidoria de
Benestar Social, va aixoplugar un seguit
d’activitats que van demostrar la vitalitat i
l’empenta de les persones grans del municipi.

La diada va ser també un  punt d’encontre
per conèixer què ofereix Calafell a la gent
gran, tant des de l’Ajuntament com des de
la societat civil. La regidora de Benestar,
Maria Josepa Sans, destaca que “la festa
ha estat un èxit, gràcies a la implicació
dels casals d’avis, els voluntaris i els
patrocinadors i col·laboradors”.

El Calafell
més gran



Calafell Empresa, servei de la
regidoria de Treball, va formar
durant l’any 2009 un total de
217 emprenedors. L’oferta
formativa pels sectors
empresarials va incloure 13
cursos, consistents en 171 hores
de formació.

Els cursos van tractar qüestions
tan útils com la gestió fiscal i
laboral a les pimes, la fidelització
del client, la factura electrònica,
el teletreball, les finances o les
oportunitats de negoci en temps
de crisi. També va haver-hi
novetats pel que fa al format
de les activitats formatives. Tres

es van oferir en línia i, a més,
es van estrenar les càpsules
formatives, unes sessions de
curta durada i alta intensitat.

Fomentar la cultura
emprenedora

Segons la regidora de Treball,
Yolanda Almagro, dos dels
objectius d’aquesta
programació són “fomentar
la cultura emprenedora al
municipi i augmentar el
nombre d’empreses creades
a Calafell”.

Per Almagro, “també volem

millorar la competitivitat
de les petites i mitjanes
empreses del municipi a
través d’un assessorament
actualitzat, que consisteixi
en informar, acompanyar
i dinamitzar”.

Els serveis d’empresa de la
regidoria de Treball tenen també
la finalitat d’esdevenir un punt
d’atracció de persones amb la
facultat de desenvolupar
projectes innovadors i de
“potenciar una xarxa que
relacioni els emprenedors i
les empreses del municipi”,
segons Almagro.

Accions de sensibilització 4

Persones beneficiàries de les
accions de sensibilització 72

Persones beneficiàries de les
accions d’assessorament 103

Plans d’empresa
finalitzats 11

Empreses creades 11

Accions de formació 13

Persones participants en
accions de formació 217

Hores de formació 171

Empreses en procés
d’assistència tècnica per a la
consolidació 9

Arrenca un curs per formar persones aturades com a treballadors familiars

Treball de Calafell va formar
217 emprenedors durant 2009

També han estat assessorats 103 empresaris i creades 11 empreses

La regidoria de Treball va
posar en marxa el passat 12
d’abril un curs per formar
treballadors familiars. El curs
està adreçat a persones en
situació d’atur i consisteix en
350 hores teòriques i 300
hores de pràctiques. Segons
la regidora Yolanda Almagro,
l’objectiu del curs és “formar
persones que siguin capaces
de planificar i coordinar casos
assistencials i identificar les
necessitats de l’assistit,
garantint-ne la cobertura en
els àmbits físics, psíquics i
social en aspectes  com
l’alimentació, higiene, sanitaris
i administratius”.

Economia
Ajuntament de CalafellSuplement d’informació econòmica local   núm. 3 / 2010
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Els serveis de la regidoria de Treball poden consultar-se a la web http://treball.calafell.catbreus

Les dades



Imatge de la promoció realitzada a Sant Sebastià el cap de setmana del 10 i l’11 d’abril.

El Patronat Municipal de
Turisme de Calafell ha iniciat
una campanya de promoció
per diferents punts de l’Estat
espanyol i Andorra. La
campanya va arrencar el cap
de setmana del 10 i l’11
d’abril a Sant Sebastià. Entre
les ciutats visitades hi haurà
Vielha e Mijaran, que s’acaba
d’agermanar amb Calafell.

L’estand que Calafell porta a
aquestes promocions no tan
sols informa sobre l’oferta
turística del municipi, sinó que
permet també realitzar
activitats, especialment als

més petits. “Busquem
preferentment el contacte
amb el públic familiar, en
consonància amb la marca
de Destinació de Turisme
Familiar”, explica el tinent
d’alcalde de Turisme, Àngel
Verge.

Turisme familiar

Sense anar més lluny, a Sant
Sebastià, on l’estand es va
instal·lar al Centre Comercial
Garbera, la major part de
peticions ateses “eren de
famílies que buscaven
informació per fer les

vacances amb infants”,
diu Verge. Afegeix que “tot i
que vam informar sobre el
conjunt de l’oferta, la
destinació familiar va ser
un dels elements que més
va interessar les persones
que s'apropaven al nostre
taulell”.

Durant aquesta promoció,
realitzada al llarg del mes
d’abril, el Patronat de Turisme
ha sortejat estades de cap de
setmana a Calafell, gentilesa
de diferents establiments
hotelers i apartamentistes del
municipi.

L’estand de Calafell atén peticions de vacances amb infants

Campanya de promoció
turística per diferents
punts de l’Estat espanyol

Balanç positiu
de l’ocupació
turística de
Setmana Santa
El sector turístic ha fet un bon
balanç de la temporada de Setmana
Santa a Calafell. L’ocupació ha estat
d’un 56% en el cas dels hotels i
d’un 45%, en el dels apartaments
turístics. Aquestes xifres superen
netament les previsions de visitants
que s’havien fet amb anterioritat,
que estimaven les respectives
ocupacions en un 40% i un 30%.

“Cada vegada més, els turistes
opten per fer reserves d’última
hora”, explica el tinent d’alcalde
de Turisme, Àngel Verge. Afegeix
que “el sector no s’escapa de la
crisi i els turistes passen menys
nits fora de casa i redueixen la
despesa en lleure i gastronomia.
No obstant això les dades han
superat les previsions i són
relativament bones, considerant
el context general”.

El sector turístico ha realizado un
balance positivo de la temporada
de Semana Santa en Calafell. La
ocupación ha sido de un 56% en
el caso de los hoteles y de un 45%,
en el de los apartamentos turísticos.
Ambas cifras superan netamente
las previsiones efectuadas con
anterioridad, que estimaban las
respectivas ocupaciones en un 40%
y un 30%.

“Cada vez más, los turistas
optan por reservar a última
hora”, explica el teniente de alcalde
de Turismo, Àngel Verge. Añade
que “el sector no se libra de la
crisis y los turistas pasan menos
noches fuera de casa y reducen
el gasto en ocio y gastronomía.
Pese a ello, los resultados han
superado las previsiones y
son relativamente buenos,
considerando el contexto”.
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Mor Robert Pijpers, fundador de Villa Service, una de les principals immobiliàries de Calafell.breus



La tercera campanya comercial de Sant Jordi,
que va arrencar el 23 d’abril i acabarà a finals
de maig, ha tornat a marcar un récord
d’establiments participants. Dels 30 del 2009
s’ha passat als 52 d’enguany. Els comerços i
empreses participants ofereixen més de mil
premis directes mitjançant un rasca-rasca.

Els premis poden consistir en un obsequi o en
un descompte en el preu. El regidor de Comerç,
Carles Rion, destaca l’eficàcia d’aquestes
campanyes, que animen l’activitat comercial
en moments estratègics de l’any. “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”,
afirma Rion.

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
botiguers del municipi.

La tercera campaña comercial de Sant Jordi,
que arrancó el 23 de abril y acabará a finales
de mayo, ha vuelto a marcar un récord de
establecimientos participantes. De los 30 de
2009 se ha pasado a 52. Los comercios y
empresas participantes ofrecen más de mil
premios directos mediante un rasca-rasca.

Los premios pueden consistir en un obsequio
o en un descuento en el precio. El concejal de
Comercio, Carles Rion, destaca la eficacia de
estas campañas, que animan la actividad
comercial en momentos estratégicos del año.
“Los tiempos son difíciles y la coyuntura
no acompaña, pero a los consumidores
hay que ponérselo fácil y, a la vez, no
crean que la tradición o la cultura son
superfluas”, afirma Rion.

La campaña comercial de Sant Jordi es una
iniciativa del Área de Comercio e Innovación
del Ayuntamiento, con la participación de las
asociaciones y colectivos de empresarios y
comerciantes del municipio.

Descomptes i obsequis a les botigues locals fins al 31 de maig

52 comerços participen a
la campanya de Sant Jordi

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

Les autoritats locals, amb representants de les associacions d’empresaris i comerciants, el 23 d’abril, a un dels establiments
participants en la campanya.
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Les primeres jornades sobre turisme actiu fan de Calafell la referència d’aquesta activitat

Dues rutes de fitness (7,5 i
11,5 quilòmetres),
dissenyades per poder
realitzar preparació física i
mantenir un ritme sostingut
d'intensitat aeròbica.

Dues rutes de salut (1,8 i 3,8
quilòmetres), especialment
indicades per aquelles
persones que han de
realitzar exercici físic per la
seva salut o per prescripció
facultativa.

Dues rutes Discovery (6,5 i
10 quilòmetres), basades en
caminar pel plaer de
conèixer, descobrir i d'entrar
en contacte amb tot el que
ens envolta. Aquestes rutes
transcorren pels racons i
paratges més desconeguts
de Calafell.

12

Turisme de Calafell presenta l’oferta de turisme actiu al Saló Internacional del Turisme de Catalunya.breus

Les noves rutes
de ‘nordic
walking’

Calafell ha obert les primeres
rutes de marxa nòrdica, en el
marc del projecte de turisme
actiu que va engegar-se l’any
2008. Es tracta de sis itineraris
pel terme municipal que
s’afegeixen a les sortides
guiades per la platja, que
s’ofereixen de febrer al primer
cap de setmana de desembre.

Una cinquantena de marxadors
van participar en l’estrena
d’aquestes rutes, que va
celebrar-se el 28 de març, com
a cloenda de les primeres
jornades tècniques sobre
turisme actiu que van tenir lloc
a Calafell.

Per a l’alcalde, Jordi Sánchez,
“Calafell ha fet un pas

endavant molt important  en
l'especialització del turisme
de qualitat, basat  en la
salut”. Al seu torn, el tinent
d'alcalde de Turisme, Àngel
Verge, subratlla que Calafell “ha
tingut l'encert de ser una
localitat pionera en aquest
tipus de turisme, i al Patronat
de Turisme ja estem rebent
peticions de tour operadors
per venir a Calafell a
practicar aquest esport”.

Les primeres jornades tècniques
de marxa nòrdica van reunir a
Calafell prop de 100 persones,
entre monitors d’aquest esport,
metges, gestors turístics i
professionals i empresaris,
provinents de Galícia, Aragó,
Andorra i Catalunya.

La marxa nòrdica és una activitat
molt saludable, que no
requereix cap entrenament i
és a l’abast de qualsevol
persona. Consisteix a caminar
amb el suport de dos pals, la
qual cosa permet agafar un
ritme i una certa intensitat de
marxa. És un exercici
cardiosaludable en el qual
intervé el 90% del músculs del
cos. També consumeix d’un 40
a un 45% més de calories que
caminant a pas normal.

La marxa nòrdica està
especialment indicada 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.

Calafell compta amb avantatges
naturals per fer que la marxa
nòrdica sigui un èxit, com ha
ocorregut en les dues passades
temporades de turisme actiu:
una platja contínua de longitud
considerable, però també molts
indrets utilitzables al terme
municipal, i una climatologia
benigna que permet fer
activitats a l’aire lliure qualsevol
dia de l’any.

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

Estrena d’una de les noves rutes, pel Parc de la Sínia, el passat 28 de març.

El turisme de qualitat basat en
l’esport i la salut es consolida
amb sis rutes de marxa nòrdica



El secretari general d’Economia i
Finances de la Generalitat, el vendrellenc
Martí Carnicer, va ser el ponent d’una
jornada sobre el projecte de llei de
regulació de l’impost de successions i
donacions. La jornada era organitzada
per Grup Vandellòs, assessoria
d’empreses amb base al municipi.
Carnicer va explicar el projecte legislatiu
que el govern català ha presentat al
Parlament, que preveu exempcions i
bonificacions que evitaran haver de
pagar l’impost al 94% dels contribuents.

Debat sobre la
reforma de la llei
de successions

Treball posa tres
cursos en marxa
aquest maig

La regidoria de Treball de
l’Ajuntament posa en marxa
aquest mes de maig un total
de tres cursos de formació. El
3 de maig n’arrenca un sobre
retoc fotogràfic, que es farà en
línia. El 10 de maig, en
comença un altre, adreçat
específicament a persones
aturades, que formarà
administratius polivalents per
a petites i mitjanes empreses.
I el 13 de maig s’inicia el tercer,
que és un curs de formació
contínua (és a dir, per a
persones en actiu), sobre gestió
de personal: estarà centrat en
aspectes com els salaris, les
nònimes, la Seguretat Social...
Les persones interessades a
inscriure’s poden adreçar-se al
telèfon 977 69 90 60 o passar
per la Masia de la Sínia (Rambla
Nova s/n), de 9 a 14 hores.
L’oferta completa de cursos i
activitats de la regidoria pot
consultar-se a la seva web:
http://treball.calafell.cat

Els empresaris creuen en les possibilitats de negoci que ofereix Calafell
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Obren tres
nous comerços
a la Platja
Tres nous locals
comercials han obert
en les darreres
setmanes al nucli de
la Platja. I el 16 d’abril
van rebre la visita de
l’alcalde,  Jordi
Sánchez, i del tinent
d’alcalde de Comerç,
Carles Rion. Anaven
acompanyats pel
tinent d’alcalde  de
Serveis Interns, Joan
Carles Robert.

El primer d’aquests
tres comerços és la
ferreteria La Clau,
situada a l’avinguda
Mossèn Jaume Soler,
a l’altura de l’estació
de ferrocarril de
Calafell. El segon és
la franquícia Orange,
que ha canviat de
local, tot i que
continua al carrer

Montserrat. I el tercer
és Setdisset, dedicat
als complements,
bosses i calçat, que
ha obert portes al
carrer Vilamar.

El regidor de Comerç
considera “molt
positives” aquestes
noves obertures,
perquè “hi ha
empresaris que
veuen la possibilitat
de fer negoci i
creuen, aposten i
inverteixen a
Calafell”. Carles
Rion afegeix que el
creixemet del teixit
comercial “fa la
xarxa més àmplia i
enriqueix el
consumidor, que
té una major
varietat d’oferta i
de serveis”.
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L’Oficina de Català de Calafell posa en marxa una nova tanda de cursos d’abril a juny.breus

www.fundacc.org
Web de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura, entitat que elabora el Baròmetre

comunicació

Calafell Ràdio té una
audiència de 13.000
oients mensuals, segons
les dades de la primera
onada de 2010 del
Baròmetre de la
Comunicació i la Cultura.
Amb aquesta xifra,
Calafell Ràdio és
l’emissora més escoltada
a la comarca del Baix
Penedès, només
superada per Catalunya
Ràdio i amb la mateixa
audiència que la cadena
SER.

És més, Calafell Ràdio
és la catorzena ràdio

local més escoltada de
Catalunya (n’hi ha 256)
i la cinquena de la
demarcació de
Tarragona. Si tenim en
compte que a tot
Catalunya operen 468
ràdios, entre privades,
públiques i locals, Calafell
Ràdio està situada en la
posició número 23.

Calafell Ràdio va
començar a aparèixer en
el rànquing d’audiències
del mes de maig de
2009. Llavors, es va
registrar una audiència
de 9.000 oients al mes.

Des d’aquell moment, el
creixement de l’audiència
de l’emissora municipal
ha estat important. El
juny de 2009, els oients
van arribar als 10.000; al
novembre, ja eren
11.000; i al desembre,
ja s’assolien els 13.000.

Segons Eloi Roca,
director de Calafell
Ràdio, “és el millor
regal que ens pot
arribar dels nostres
oients pel 25è
aniversari de
l’emissora”. Roca
afegeix que “els

resultats ens
esperonen a seguir
treballant des de
l’humilitat i seguir
donant servei públic
des de la qualitat,
transparència, la
participació, i la
professionalitat”.

Calafell Ràdio
assoleix 13.000
oients mensuals

El ‘Fil directe amb l’alcalde’ amplia l’emissió mitja
hora per donar cabuda a les nombroses trucades

El programa “Fil directe amb
l’alcalde”, que emet el
divendres Calafell Ràdio, amplia
mitja hora l’emissió. L’espai
comença a les 9 del matí i a
partir d’ara acabarà a dos
quarts d’11. L’ampliació s’ha
decidit per donar cabuda a les
nombroses trucades que
arriben al programa. El “Fil
directe” va posar-se en marxa
l’any 2000, per iniciativa de
l’actual alcalde, i ha estat
recuperat en aquest mandat.
L’espai permet fer preguntes,
consultes o queixes a la
màxima autoritat municipal.

El programa “Fil directe amb
l’alcalde”, que emite los viernes
Calafell Ràdio, amplia en media
hora la emisión. El espacio
comienza a las 9 de la mañana
y a partir de ahora acabará a
las 10.30. La amplicación se ha
decidido para dar entrada a las
numerosas llamadas que llegan
al programa. El “Fil directe” se
puso en marcha en 2000, por
iniciativa del actual alcalde, y
ha sido recuperado en este
mandato. El espacio permite
hacer preguntas o consultas,
o formular quejas, a la máxima
autoridad municipal.

Dades del Baròmetre de la Comunicació

Imatge d’una emissió del ‘Fil directe amb l’alcalde’.



comunicació

Trobareu més informació a la web municipal (www.calafell.cat) i al canal Youtube de l’Ajuntament.breus

Calafell Ràdio és, per fi,
una emissora del tot
legalitzada. 25 anys
després de la seva
fundació, ara s’han
completat els tràmits
necessaris per posar les
emissions dins de la
normativa tècnica i
administrativa vigent.
Per l’alcalde de Calafell,
Jordi Sánchez, “és una
notícia excel·lent
amb la qual celebrar
el 25è aniversari de  la
ràdio”.

El passat 18 de febrer,
la Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions i per
a la Societat de la
Informació va atorgar a
l’Ajuntament de Calafell
l’ús del domini públic
radioelèctric. Calafell
Ràdio comptava amb
una llicència d’emissió
de l’òrgan competent (la
Generalitat), però no
amb el permís per usar
l’espai radioelèctric, que

és competència de
l’Administració central.

Jordi Sánchez vol
recordar que “ja l’any
1999, sent jo mateix,
alcalde, vam començar
les gestions per
regularitzar l’estat
d’al·legalitat en què
ens vam trobar
l’emissora”. Una
conseqüència d’aquelles
mesures va ser la
sintonització de Calafell
Ràdio en el que ha estat
el seu dial (107.9 FM) en
els darrers 10 anys.

“Ara, és un goig
poder culminar el
procés tancant una
situació que, no per
ser una problemàtica
històrica al món de la
ràdio local, deixa de
ser insòlita”, afegeix
l’alcalde.

També amb motiu del
25è aniversari de

l’emissora, Calafell Ràdio
ha tirat endavant una
renovació tecnològica a
fons. Per exemple s’ha
renovat el programari
informàtic amb què es
gestiona l’àudio. “L’any
2001 vam inaugurar
els actuals estudis de

la plaça de Catalunya,
amb una inversió
important i unes
instal·lacions de
primera línia però des
de llavors, no s’havia
fet gairebé res per
actualitzar els equips
tècnics”, subratlla

l’alcalde. Diu també
que “Calafell Ràdio
és un simple reflex
de com hem trobat
moltes coses a
l’Ajuntament, en un
estat de precarietat i
abandonament
totals”.

Calafell Ràdio queda legalitzada,
per fi, després de 25 anys d’existència

L’Administració central atorga a l’Ajuntament el dret d’usar l’espai públic radioelèctric

Antecedents

El subdirector general de Planificació i Gestió de
l’Espectre Radiolètric (Administració central) va signar
la resolució el 18 de febrer passat. Va ser notificada
l’endemà a la Generalitat, que és qui autoritza les

emissions radiofòniques a Catalunya. El 8 de març,
 l’Ajuntament va rebre la notificació oficial de la

resolució.
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La resolució
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Persones comdemnades per delictes de trànsit fan a Calafell treballs en benefici de la comunitat.breus

Unes 800 persones van omplir
a vessar el pavelló Joan Ortoll
el 9 d’abril, per viure el gran
clàssic del futbol estatal en
versió futbol indoor de veterans.
El FC Barcelona i el Reial Madrid
es van enfrontar en partit de
Lliga a Calafell, amb victòria
blanca per 12 a 13.

Va ser un gran espectacle
esportiu, ja que va ser el pròleg

del clàssic de primera divisió, el
Madrid-Barça de l’endemà al
Santiago Bernabéu, i es va
disputar amb una passió, al
camp i a la graderia, molt
semblant. Però també va tornar
a ser una excepcional promoció
de la ciutat, gràcies a la
transmissió televisiva al canal
digital Canal Plus-Futbol.

Un eco incrementat, perquè,

en ser la prèvia del gran clàssic,
l’encontre disputat a Calafell
va ser televisat també a tota
Europa.

L’alcalde, Jordi Sánchez, va voler
recordar que “l’espectacle i
la promoció no tenen cap
cost per al municipi, ja que
el pressupost d’aquests
partits està cobert gràcies
al patrocini de diferents

empreses”. De la seva banda,
el regidor d’Esports, José
Manuel Núñez, va destacar el
treball fet des de la seva àrea
per aconseguir, i retenir, la
celebració d’aquests partits a
Calafell. Per Núñez, “la bona
feina feta ha fet que el
nostre municipi s’hagi
consolidat com una aposta
professional en futbol
indoor”.

www.futbolindoor.es
Web de la lliga de futbol indoor, on es pot seguir el dia a dia d’aquesta competició i saber més d’aquest esport

Calafell acull la versió indoor del
gran clàssic Barça-Reial Madrid

Nova acció de promoció de la ciutat, sense cap cost per a l’Ajuntament

Barça 12 - Reial Madrid 13



L’alcalde, a l’esquerra, i el regidor de Territori, presentant la nova gran zona verda als mitjans de comunicació, el passat 7 d’abril.

C-verd
L’Ajuntament ja ha acceptat cessions de terrenys previstes en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Segur tindrà un parc
urbà de 84 hectàrees

Suplement d’informació ambiental   núm. 1 / 2010

L'Ajuntament ha rebut la cessió d’uns terrenys
de 614.258 metres quadrats (61 hectàrees)
d'espais lliures del sector Segur de Dalt II-C, que
es convertiran en un parc natural. A la nova zona
verda s’hi sumarà un espai contigu de 23
hectàrees més, gràcies al desenvolupament del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Tot plegat, la zona nord de Segur disposarà de
84 hectàrees de parc verd. Per comparar les
proporcions, la zona verda més gran que hi ha
ara a Calafell, el Parc del Comú, no arriba a les
9 hectàrees. Amb un total de 84 hectàrees serà
també la zona verda més gran del Baix Penedès.

Originalment, en aquesta zona era previst
construir 1.649 habitatges. L’Ajuntament, però,

ha reduït considerablement aquest nombre.
Primer, van passar a ser 550 i, finalment, en seran
un centenar.

La cessió de les 61 hectàrees prové d’un conveni
signat el 29 de setembre de 2001 entre
l’Ajuntament i la família Orbaneja, propietària
històrica de Segur. Un segon conveni, signat
l’octubre passat amb Grup Gaudir, ha permès
aconseguir les altres 23 hectàrees. A més, un
altre espai on s’havien d’aixecar 440 habitatges
passarà a ser sòl rústec. Ambdós acords queden
integrats en el nou POUM. L’Ajuntament netejarà
i retolarà la zona declarada parc i recuperarà
camins. També és previst fer-hi una escola de
natura.

El Ayuntamiento ha recibido
la cesión de unos terrenos
de 614.258 metros
cuadrados (61 hectáreas)
de espacios libres del sector
Segur de Dalt II-C, que se
convertirán en un parque
natural. A la nueva zona
verde se sumará otro espacio
de 23 hectáreas, gracias al
desarrollo del nuevo Plan
de Ordenación Urbanística
Municipal (POUM). En total,
la zona norte de Segur
dispondrá de 84 hectáreas
de parque verde. Para
comparar las proporciones,
la mayor zona verde que
existe actualmente en
Calafell, el Parc del Comú,
no llega a las 9 hectáreas.
Con un total de 84
hectáreas, será también el
parque más grande de todo
el Baix Penedès.

Originalmente, en esta zona
estaba previsto construir
1.649 viviendas. Pero el
Ayuntamiento ha reducido
considerablemente este
número. Primero, pasaron a
ser 550 y, finalmente, serán
un centenar. La cesión de
las 61 hectáreas proviene
de un convenio firmado en
septiembre de 2001 por el
Ayuntamiento y la familia
Orbaneja, propietaria
histórica de Segur. Un
segundo convenio, firmado
en octubre pasado con Grup
Gaudir, ha hecho posible
conseguir las otras 23
hectáreas. Además, otro
espacio donde debían
levantarse 440 viviendas
pasará a ser suelo rústico.
Ambos acuerdos quedan
integrados en el POUM.
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Victoria Ortigosa (a l’esquerra) i Àngel Verge, fotografiats a l’Àrea de Medi Ambient.

continua a la pàgina següent

Àngel Verge és el nou tinent
d’alcalde de Medi Ambient, i
María Victoria Ortigosa, la
regidora de l’àrea. El
departament presta serveis tan
importants com la neteja o
l’enllumenat públic i és
responsable, també, de
conservar les platges. Per fer-se
una idea de l’abast d’aquesta
àrea, cal recordar que el seu
pressupost és, aquest 2010, de
més de 13 milions d’euros.
Gairebé la tercera part de tota
la despesa municipal.

Per Àngel Verge, “agafar
aquest relleu amb només un
any de mandat per endavant

és un repte difícil, però
tant la regidora com jo
dedicarem els màxims
esforços a fer la feina ben
feta i a posar al dia les
assignatures pendents
d’aquesta àrea”.

De la seva banda, María Victoria
Ortigosa apunta que “algunes
de les competències que ja
portava com a regidora de
Sanitat estan connectades
amb l’àrea de Medi Ambient,
sobretot les relatives a la
salut pública. Per tant, ara
tenim l’oportunitat de
coordinar tasques i
aprofitar sinèrgies”.

En fer-se càrrec de les noves
carteres, els dos responsables
han tingut el repte immediat
de l’inici de la temporada
turística. “El municipi ha
d’estar a punt per Setmana
Santa i hem donat una
empenta considerable als
treballs que s’havien de fer.
No tan sols hi ha hagut
continuïtat, sinó fins i tot
una millora, perquè volíem
que realment es veiés un
canvi”, assenyala Àngel Verge.

En aquest sentit, s’ha fet una
neteja a fons de les platges,

Àngel Verge i Victoria Ortigosa en són els nous responsables

La prioritat de l’Àrea de
Medi Ambient és posar al
dia els serveis contractats

Campanya
per fomentar
l’activitat
física
El Pla d’Activitat Física, Esport
i Salut de la Generalitat i les
regidories d’Esports i de Salut
de l’Ajuntament, impulsen una
campanya per augmentar el
nivell de l’activitat física de la
població. L’objectiu és “facilitar
la incorporació de l’activitat
física a la vida quotidiana i
potenciar un estil de vida
actiu”, explica la regidora de
Salut, Victoria Ortigosa.

De la seva banda, el regidor
d’Esports, José Manuel Núñez,
recorda que “l’activitat física
combat el sendentarisme i
els seus efectes i ajuda a
gaudir d’una millor salut
física i mental”.

La campanya recorda l’oferta
d’activitat física que hi ha al
municipi, amb diversos
programes (ioga, pilates, balls
de saló, tai-txí, gimnàstica...)
als pavellons poliesportius “Joan
Ortoll” (informació 977 69 27
90) i “Jaume Vilamajó” de
Segur (informació 977 16 49
98),  al club “Fem Esports”
(informació 646 840 741) i al
complex esportiu municipal
“Vilarenc Aqua” (informació
977 10 81 80).

medi ambient

L’Ajuntament té aprovada una normativa per prevenir l’expansió de la plaga del mosquit tigre.breus
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L’actual estació de bombament, al costat de la Confraria de pescadors.

ve la pàgina anterior

i també s’ha tirat endavant una
neteja en profunditat de
l’Estany. Ha estat aquesta
darrera, una mesura per
combatre l’incivisme d’algunes
persones, però també per evitar
la proliferació d’algues i les
seves conseqüències.

Segons María Victoria Ortigosa,
“el municipi ha d’estar
sempre en perfecte estat de
revista, però un municipi
turístic ha d’extremar la seva
presentació quan arrenca
la temporada turística”.

Posar al dia els contractes

L’objectiu principal dels nous
responsables de Medi Ambient
és posar al dia els contractes
dels diferents serveis públics
que l’àrea presta mitjançant
empreses externes. La pràctica
totalitat d’aquests serveis (la
neteja de platges, l’enllumenat
públic, el manteniment de la
jardineria i les zones verdes...)
tenen els contractes exhaurits
des de fa anys. Només el
servei de recollida de brossa i
de neteja viària té contracte en
vigor i, tot i així, aquest es troba
en el seu tram final.

“És un problema històric
de l’Ajuntament, que s’ha
arrossegat massa temps.
L’Ajuntament garanteix la
prestació dels serveis, però
la realitat és que els
contractes vençuts creen
una situació de precarietat”,
diu el tinent d’alcalde. Verge
afegeix que “és possible que
en un any no hi hagi temps
per deixar-ho tot enllestit,
però ho intentarem. Tenir
aquesta qüestió resolta és
fonamental per poder
optimitzar el cost dels
serveis i, d’aquesta forma,
ampliar-los i fer-los
funcionar millor”.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i
l'Ajuntament de Calafell han signat un conveni
pel qual l'Agència participarà en el finançament
de la construcció de la nova estació de
bombament d'aigües residuals que substituïrà
l’existent al Passeig Marítim  de la Platja, al costat
de la Confraria de pescadors. L’ACA, organisme
depenent de la Generalitat, aportarà 600.000
euros al finançament de l’obra, que millorarà la
imatge turística de la façana marítima.

El projecte preveurà la construcció d’una nova
estació de bombament i d’un sobreeixidor entre
la nova estació i l’ara existent a l’Estany, així com
les connexions que siguin necessàries.
L’Ajuntament de Calafell promourà i executarà
les obres, un cop completats tots els tràmits
administratius del projecte.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) y el
Ayuntamiento de Calafell han firmado un
convenio según el cual la Agencia financiará la
construcción de la nueva estación de bombeo
de aguas residuales que sustituirá a la existente
en el Paseo Marítimo de la Platja, al lado de la
Confradía de pescadores. El ACA, organismo
dependiente de la Generalitat, aportará 600.000
euros al presupuesto de la obra, que mejorará
la imagen turística de la fachada marítima.

El proyecto prevé la construcción de una nueva
estación de bombeo y de un rebosadero entre
la nueva estación y la existente en el Estany, así
como las conexiones que sean necesarias. El
Ayuntamiento de Calafell promoverá y ejecutará
las obras, una vez completados los trámites
administrativos del proyecto.

L’organisme de la Generalitat aportarà 600.000 euros a les obres

L’ACA finançarà la nova
estació de bombament del
passeig marítim de la Platja

medi ambient

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua premia l’Ajuntament per la seva política d’estalvi.breus
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2 diumenge

>II Festa de l’Esport
Activitats per totes les edats,
amb la col·laboració de les
entitats esportives.
Bàsquet, futbol, tennis taula,
active park, mini tennis,
nordic walking, inflables,
skate, petanca, hoquei,
iniciació esportiva, dòmino,
escacs, arts marcials, pilates,
ioga, patinatge, gimnàstica
aeròbica, hip hop, dansa,
ludoteca, futbol 3x3,
bicicletes, minigolf,
rocòdrom, rugby, piscina.

Trobada de futbol iniciació.
Paella popular

de les 10 a les 19.30 h
Pavelló Joan Ortoll
Entrada gratuïta al complex
de piscines Vilarenc Aqua
durant tota la jornada

6 dijous

>Cinema d’igualtat
Un novio para Yasmina
(Espanya, Marroc, 2008)
Direcció Irene Cardona

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

8 dissabte

>Calafell Tot un Món
Xerrada
L’associacionisme de dones
immigrades al món local
12 h
Dependències de la Platja

>Celebració de l’ascens
del Club Bàsquet Calafell
20 hores
Pavelló Jaume Vilamajó

9 diumenge

>Cicle de teatre
Sexe, amor i literatura
Cia Donsamí Magradat
19 h
Teatre Auditori
Preu 9 euros (anticipada)
        10 euros (taquilla)

14 divendres

>Futbol indoor
Partit de la lliga estatal
Barça-Deportivo Corunya
19 h
Pavelló Joan Ortoll

>Cantada d’havaneres
Veles i Vents de Calafell
Acte del 25è aniversari de
la Llar de Jubilats del Poble
19 h
Placeta de Cal Cubano

15 dissabte

>Ballada de sardanes
Cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona
Acte del 25è aniversari de
la Llar de Jubilats del Poble
12 h
Placeta de Cal Cubano

16 diumenge

>Dia internacional dels
museus
Portes obertes a la Ciutadella
Ibèrica, al Castell de la Santa
Creu i al Museu Casa Barral
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Entrada gratuïta

26 dimecres

>Aniversari dels cursos
de formació online
Balanç d’un any d’aula virtual.
Taula rodona sobre
experiències 2.0.
“Barcelona ciutat digital”.
Presentació de la nova web
de l’Ajuntament de Calafell
de les 9 a les 13 h
Dependències de la Platja

27 dijous

>Calafell Tot un Món
Xerrada Comerç just
i compra solidària
19.30 h
Dependències de la Platja
Organitzen
Regidoria de Joventut
Intermón Oxfam

29 dissabtess

>Calafell Tot un Món
Festa de les Cultures que
conviuen a Calafell
a partir de les 17 h h
Plaça del Port de Segur
Organitza
Regidoria de Benestar

Més activitats
www.calafell.cat
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Calafellactivitats
maig2010

Marxa nòrdica

Sortides

guiades des

de la plaça

dels Països

Catalans.

Dissabtes
a les 10 i a
les 17 h
Diumenges
a les 10 h
Activitat
gratuïta
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22 i 23 de maig
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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 QUE 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 COM A GATS I
GOSSOS
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 QUE 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 QUE HAS DINAT?
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 HONORABLES
CIUTADANS
22.00 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
10.30 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUE 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 primavera 2010
107.9 FM
emissió per internet www.calafellradio.com

Calafell
Radio

FM107.9

Ajuntament de Calafell

Dissabte 22 de maig
d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Fira del Mar al voltant de
la Confraria de Pescadors.
Exhibició d’oficis antics.
Tallers mariners infantils.
Sortides a vogar en llagut.

12 h Inauguració
13 h Subhasta de peix
18 h Espectacle infantil
19 h Exhibició de pesca
tradicional al “rossegall”
22.30 h Estrena del film
Un mar de records

Diumenge 23 de maig
d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Fira del Mar al voltant de
la Confraria de Pescadors.
Exhibició d’oficis antics.
Tallers mariners infantils.
Sortides a vogar en llagut.

13 h Ball de faixes
13.30 h Exhibició de pesca
tradicional al “rossegall”
17 h Exhibició de còctels
18 h Contes mariners
18.30 h Converses de
taverna
19.30 h Exhibició de pesca
tradicional al “rossegall”

Al Port de Segur hi haurà
jornada de portes obertes
i exposició de maquetes
de vaixells tots dos dies,
d’11 a 14 i de 17 a 20 h.

Sortides gratuïtes en
vaixell des del Port.
Informació d’horaris
i reserva de places
977 699 141
977 159 058

IX Fira
del Mar



grups municipals

ADMC

LA HIPOCRESIA DE CONVERGÈNCIA i UNIÓ
Durant bona part del mandat hem pensat que el grup de CiU
estava pres d’una profunda desorientació. Si encara es creuen
que van guanyar les eleccions... Però la tramitació del POUM
ha fet palés que no era desorientació sinó hipocresia. El partit
que vota “no” i encapçala manifestacions va participar activament
en l’elaboració del POUM. Fins a tres dels seus regidors (Joan
Olivella, Josep Maria Garriga i Quim Vidal) han participat en el
Consell Assessor Urbanístic. També s’ha de dir que Olivella es
va avorrir aviat i Garriga només va estar-hi de pas. Però les prop
de 40 propostes que van fer en la fase de redacció van ser
incloses en el POUM aprovat inicialment. Potser no en la seva
globalitat, cal admetre-ho, però el POUM que va anar a ple
també era el seu POUM i van votar-hi en contra. Va arribar

l’hora de començar a resoldre al·legacions i algunes forces
polítiques responsables, com els socialistes, vam escoltar la
ciutadania i actuar en conseqüència. Dubtem que les raons de
CiU per dir ara que sí fossin aquestes. És el que té la falta de
coherència i el voler quedar bé amb tothom, característiques
de la dreta calafellenca de tota la vida. I què ha passat quan un
grup de veïns s’ha manifestat? Doncs que el partit que diu voler
ser el pal i paller de Calafell opta per la demagògia de megàfon.
Ha triat el crit i l’insult i no la raó. Joan Olivella s’ha despentinat
literalment: sembla estrany per qui es presenta com a persona
assenyada, però és que treballar i fer propostes constructives
no és el seu. El més bo d’aquest desori: CiU pretén doblar la
xifra de participació que donen els organitzadors. El que els fan
dir els antics assessors instal·lats a 100 quilòmetres de Calafell...

Aquest passat 17 d’abril ha tingut lloc l’assemblea d’ADMC,
on s’ha ratificat la baixa definitiva d’aquesta formació de diversos
afiliats, entre els quals Josep Parera, i s’ha designat com a
candidat a l’alcaldia en les eleccions municipals de 2011 a
Manel Romero Catalán, secretari general d’ADMC. També s’ha
procedit a la renovació dels òrgans de govern i a algunes
modificacions organitzatives.

En la intervenció a l’assemblea del Secretari General i candidat
d’ADMC, Manel Romero, va dir que “hem de tirar endavant el
nostre projecte, amb característiques pròpies, sense tancar-nos
a la col·laboració amb altres forces polítiques si així cal pel

progrés de Calafell, que és el nostre objectiu”. També, a
proposta seva, van aprovar-se tres resolucions polítiques, en les
quals es manifesta el suport total del partit al grup municipal
i regidors i regidores d’ADMC, així com el seu recolzament a
la “Plataforma d’Afectats per la Hipoteca” i un ferm suport a
la candidatura de Tarragona pels Jocs de la Mediterrània de
2017.

Amb aquest acte es referma la unitat i força d’ADMC, així com
un nou lideratge i la renovació de persones, tot mantenint-se
fidels al seu compromís amb la societat calafellenca com a
primera força de caràcter municipalista.

UNA NOVA CAMPANYA DE SANT JORDI
El suport al comerç local de proximitat és una de les prioritats
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Ara,
aquests mesos d’abril i maig en donem una altra prova,
organitzant, per tercera edició consecutiva, la campanya
comercial de Sant Jordi. Ho fem, com sempre, de la mà de les
associacions de comerciants i d’empresaris del nostre municipi,
perquè tenim clar que la col·laboració entre el sector públic i
el privat no pot portar res més que bons resultats. I per a mostra,
un botó: els establiments adherits a la campanya han passat

de 30 a 52. És la millor evidencia que aquesta promoció funciona
i que els nostres comerciants la veuen com un suport important
per atreure clients. En èpoques de crisi, vendre no és fàcil, tots
ho sabem. Però també és quan més ens hem d’esforçar per
generar avantatges i atractius que facilitin les vendes. L’Àrea
de Comerç de l’Ajuntament no escatimarà esforços per crear
tots els incentius comercials possibles i acollirà i aixoplugarà
totes aquelles iniciatives sorgides del món empresarial. És una
forma al nostre abast d’ajudar l’economia local, de la qual
depenen, no ho oblidem, força llocs de treball.

LA INTEGRACIÓ SOCIAL PASSA PER LLUITAR
CONTRA LA IMMIGRACIÓ IL·LEGAL
El grup Municipal del PP de Calafell creu que l’Ajuntament
hauria de donar la informació personal d’aquells immigrants
que es troben en situació il·legal al nostre municipi, a la Delegació
del Govern de l’Estat a Catalunya, per tal que es pugui actuar
d’acord a la llei. Es cert que en aquests darrers dies s’ha parlat
molt sobre aquesta iniciativa impulsada des del Partit Popular
a Catalunya i rebutjada frontalment per la totalitat de partits
d’esquerres, però també no és menys cert que, a dia d’avui,
l’immigració il·legal és un problema social arrelat als nostres
pobles. D’altra banda, no hem de perdre de vista que les lleis

sempre van darrera les necessitats socials, és a dir, que les lleis
es creen o reformen d’acord a l’evolució constant de la societat
i les seves necessitats pautades pels nous temps que corren.
Per tant, els polítics no ens hem de perdre en debats jurídics
estèrils per evadir la nostra responsabilitat davant els problemes
que pateixen els nostres ciutadans. Però la integració dels
immigrants, base per a una bona convivència, és fa molt difícil
quan des del Govern Central no només no s’aplica una política
d’immigració responsable, a diferencia de la resta de països
europeus, sinó que deixa sense recursos als Ajuntaments per
tal que puguin garantir l’exercici dels drets i deures de tots els
ciutadans.

AL SERVEI DE LES PERSONES
La participació ciutadana és l’element clau per garantir la cohesió
social i el sentiment de pertinença a un municipi. Ciutadans
ben informats són ciutadans que viuen a la ciutat, amb idees
individuals i col·lectives, que aporten i qüestionen. Ciutadania
activa que forma part del desenvolupament del municipi i que
són partíceps del que succeeix al municipi. Persones orgulloses
del lloc on pertanyen. Aquesta és la nostra manera de fer:
cercar la implicació ciutadana amb i des de l’Ajuntament per
assolir el màxim respecte de la promoció del desenvolupament
humà i social. En aquest escenari, el ciutadà es situa al centre
d’atenció del govern. Per aquest motiu, a l’anterior mandat,

amb CiU al capdavant, es va crear la primera Oficina d’Atenció
Ciutadana al municipi a l’edifici de l’Ajuntament i es va projectar
l’expansió d’aquesta a la Platja i a Segur. La gent al nostre
municipi ha de ser considerada com el més important i no com
un problema. Això garanteix un govern transparent i, sobretot,
participatiu i democràtic. Un Ajuntament que no deixa participar
als seus habitants en el seu desenvolupament diari està abocat
al fracàs. Volem i farem un govern ètic. Capaç de prioritzar les
necessitats globals i col·lectives del municipi per davant dels
interessos de partit i, evidentment, dels personals. L’honradesa
ha de ser l’element prioritari de tot servidor públic.
http://joanolivella.wordpress.com/
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serveis

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

a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10.30 h

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

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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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
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

Segur el Poble la Platja Urbanitzacions

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




