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Dotze llistes es presenten a
Calafell a les eleccions
municipals del 22 de maig.
Entre ells, hi ha les cinc que van
obtenir representació fa quatre
anys: el Partit dels Socialistes
de Catalunya, Convergència i
Unió, Agrupació Democràtica
Municipal, Esquerra
Republicana de Catalunya i
Partit Popular. Socialistes,
convergents i populars tornen
a presentar els mateixos caps
de llista: Jordi Sánchez, Joan
Olivella i Olga Elvira. ADMC i
ERC estrenen alcaldable: Rosa
Maria Olivé i Lluís Sant.

Repeteixen candidatura
Iniciativa per Catalunya,
Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, Plataforma per
Catalunya i Nova Iniciativa
Calafell. Els seus aspirants a
l’alcaldia són, respectivament,
Jordi Álvarez, Giancarlo Ivo Tosi,
Pedro Arias i Carles Rion.

Els tres partits restants es
presenten per primer cop a les
eleccions. Es tracta d’Unió i
Alternativa Municipal,
Agrupació Nova Empenta
Municipal Independent i Via
Democràtica. Els seus caps de
llista són Josep Parera, Pilar
Carbó i Miriam Muñoz.

Finalment, no es presenten ni
Reagrupament, ni Solidaritat
Catalana ni el Movimiento
Social Republicano, que havien
anunciat o, si més no insinuat,
la seva intenció de fer-ho.

Un total de 16.583 ciutadans majors de 18 anys
estan convocats a les eleccions municipals del
proper 22 de maig, que renovaran l’Ajuntament
de Calafell per al període 2011-2015. 8.297
són homes i 8.260, dones.

La ciutadania elegirà els 21 regidors i regidores
que composaran la futura corporació municipal.
Els electors podran escollir entre les dotze
candidatures que s’han presentat (vegeu la
columna de la dreta), amb un total de 252
aspirants, més un nombre de suplents, que és
variable segons la llista.

Els votants podran exercir el  dret de sufragi en
algun dels sis col·legis electorals oberts a l’efecte
(més informació a la pàgina 2). Les urnes seran
obertes de 9 del matí a 8 del vespre. Per votar
cal acreditar la identitat (DNI, passaport...) i
figurar inscrit en el cens electoral. Poden votar
els ciutadans comunitaris que s’hagin inscrit
prèviament.  També prèvia inscripció, els
naturals de determinats països amb els quals
l’Estat espanyol ha signat tractats de reciprocitat.
En aquesta ocasió són Noruega, Ecuador,
Nova Zelanda, Colòmbia, Xile, Perú, Paraguai,
Islàndia, Bolívia i Cap Verd.

El 22 de maig hi haurà oberts sis col·legis electorals, entre les 9 i les 20 hores

16.500 electors són
cridats  a votar per
renovar l’Ajuntament

12 partits
concorren a
les eleccions
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Web oficial, a càrrec del Ministeri de l’Interior, amb tota la informació del procés electoral

Aquest gràfic recull, de forma indicativa, la distribució dels barris
de Calafell segons el lloc on el veïnat ha d’anar a votar en les
eleccions municipals del 22 de maig. Recordeu que al vostre
domicili rebreu una targeta censal on apareix el col·legi electoral

on podreu exercir el vostre dret i on està situat. És important que
tingueu presenta aquesta informació ja que hi ha seus electorals
tradicionals que ja no ho són, com la del col·legi Mossèn Cinto
Verdaguer.

Informació electoral important

eleccions

Institut Camí
de Mar

Llar d’infants
‘Els Terrossets’

Cal Bolavà Dependències
de la Platja

Pavelló Jaume
Vilamajó

Escola
La Ginesta

1 2 3 4 5 6

elecciones.mir.es/locales2011/

Desafectada la finca de la Masia de la Sínia per poder-hi fer la residència per a la gent granbreus

On heu
de votar
el 22-M
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L’Ajuntament assumeix la inspecció dels bars musicals i aprova una nova ordenança per regular-los.breus

El Passeig Marítim de Sant Joan
de Déu (entre els carrers de
l’Estany i Duero) ha passat a
ser de de direcció única. El
trànsit de vehicles circularà en
sentit Tarragona-Barcelona. El
canvi obeeix a la creació d’un
carril bici a la calçada, que
permetrà donar una solució a
la circulació de bicicletes, que
venia ocasionant nombrosos
problemes de convivència
amb els vianants al Passeig
Marítim. La circulació sobre
dues rodes queda prohibida a
la plataforma elevada destinada
als vianants.

Durant la temporada turística,
l’Ajuntament valorarà el
funcionament d’aquesta
mesura, per si pot ampliar-se
a altres vials i, sobretot, per si
cal introduir alguna modificació.
De moment, aquesta Setmana
Santa, el carril bici ha funcionat
sense cap problema. I cal
recordar que ningú s’hi va
oposar quan el projecte va sortir
a informació pública.

Transformació de Segur

La creació del carril bici està
incorporada a un projecte de
transformació urbana de Segur,
que té com a eix la remodelació
del carrer Rhin. La construcció
d’un nou col·lector d’aigües de
pluja, que desdobla l’existent al
carrer Roïne, s’aprofitarà per
renovar de dalt a baix el carrer
Rhin, una de les artèries
comercials de les platges de
Segur, que passarà a tenir una

plataforma única, amb tots els
serveis nous.

En el mateix projecte entra la
continuació de la renovació de
la vorera costat muntanya (o
vorera nord) del Passeig Marítim,

en el tram comprés entre els
carrers Rhin i Roïne. En aquest
cas, el clavegueram es trasllada
de la vorera a la calçada. A la
vegada, s’aprofita per renovar
la xarxa d’aigua potable, i
s’instal·la un nou enllumenat

públic i un nou enrajolat. També
se suprimeixen les barreres
arquitectòniques a les voreres.
Aquesta obra, atés el seu gran
volum, començarà després de
l’estiu, un cop acabada la
temporada alta.

L’Ajuntament hi crea un carril bici per resoldre els problemes de convivència entre ciclistes i vianants
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via pública

El Passeig
Marítim,
d’una sola
direcció
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Podeu veure un nou vídeo explicatiu del POUM a http://calafell.cat/serveis/territori-urbanisme/poumbreus

El Puerto de Segur ya dispone
de la escuela de vela, un viejo
proyecto que por fin se ve
convertido en realidad. La
iniciativa es privada, a cargo de
la empresa Wind Cat House,
pero cuenta con el apoyo
municipal mediante un
convenio de colaboración.

La escuela está situada en el
dique de poniente del Puerto.
Cuenta con acceso directo al
mar, que se previó en su día
para ahorrar el rodeo que
implicaría entrar y salir por la
bocana principal.

La nueva escuela funcionará
todo el año, aprovechando la
climatología benigna de
Calafell. Uno de los objetivos
principales es que los colegios
del municipio incorporen la vela
como actividad deportiva en
horario lectivo. Lluís Fernández,
director de Wind Cat House,
explica que la vela escolar es
“uno de nuestros proyectos
principales y ofreceremos,
a partir del curso próximo,
una hora lectiva semanal a
los centros educativos”.
Dicha oferta escolar se hará
extensiva a los grupos que se
alojan en la casa de colonias
“Artur Martorell” y a grupos
del municipio hermano de
Larmor-Plage.

La escuela ofrecerá también
cursos de temporada para
turistas y actividades dirigidas
a empresas de Calafell y su
entorno.

Para informarse, las personas
interesadas pueden dirigirse
directamente a la sede de la
escuela o llamor a los teléfonos
de la concejalía de Deportes
(977 699 009, extensió 473)
o de Wind Cat House
(977 693 072).

El Port de Segur ja té l’escola
de vela, un vell projecte que
per fi es fa realitat. La iniciativa
és privada, a càrrec de l’empresa
Wind Cat House, però compta
amb el suport municipal
mitjançant un conveni de
col·laboració.

L’escola està situada al dic de
ponent del Port. Compta amb
un accés directe al mar, que ja
es va preveure en el seu dia
per estalviar el gran revolt que
caldria fer per sortir i entrar per
la bocana principal.

La nova escola de vela
funcionarà tot l’any, aprofitant
la benigna climatologia del
Calafell. Un dels objectius
principals és que les escoles del
municipi incorporin la vela com

a activitat esportiva en horari
lectiu. Lluís Fernández, director
de Wind Cat House, explica que
la vela escolar és “un dels
nostres principals projectes
i oferirem, a partir del curs
vinent, una hora lectiva
setmanal als centres
educatius de Calafell”.

Aquesta oferta escolar es farà
extensible als grups que fan
estades a la casa de colònies

“Artur Martorell”. A més, un
projecte que Calafell comparteix
amb el poble agermanat de
Larmor-Plage és un intercanvi
d’esports aquàtics, centrat en
particular en la vela.

L’escola de vela oferirà també
activitats i cursos de temporada
adreçades als turistes i visitants.
També hi haurà una oferta
d’activitats adreçada a les
empreses de Calafell i del seu
entorn.

Per informar-se dels cursos i
activitats, les persones
interessades poden adreçar-se
directament a la seu de l’escola,
o als telèfons de la regidoria
d’Esports (977 699 009,
extensió 473) o de Wind Cat
House (977 693 072).

Iniciativa privada que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament

El Port de Segur estrena
una escola de vela

esports

Imatge de la festa del mar amb què va inaugurar-se l’escola, el passat 17 d’abril.

la dada
S’oferirà una hora lectiva
setmanal de vela als
centres educatius
del municipi



La 13a edició del Pla de Transició al Treball ofereix 32 places per a joves que no hagin superat l’ESO.breus

La Xarxa Sanitària i Social de
Santa Tecla assumirà la inversió,
que serà d’aproximadament
uns 2,5 milions d’euros, per
construir i equipar el nou Centre
d’Atenció Primària (CAP) del
nucli de Segur de Calafell.
L’Ajuntament de Calafell ha
trobat aquesta solució per
poder tirar endavant un dels
equipaments més necessaris
al municipi, atés que el
departament de Salut de la
Generalitat no pot assumir la
despesa a curt termini i complir
el calendari d’obres que s’havia
acordat.

La Xarxa Santa Tecla ja gestiona
en l’actualitat els equipaments

sanitaris de la comarca del Baix
Penedès, amb l’excepció del
municipi de Cunit, com a
contractista del Servei Català
de la Salut. Amb l’acord assolit
amb l’Ajuntament, Santa Tecla
farà la inversió a canvi de
gestionar per un període
determinat d’anys el nou centre
de salut de Segur de Calafell.

El passat 7 d’abril, l’alcalde de
Calafell, Jordi Sánchez, i el
director de la Xarxa Santa Tecla,
van signar la documentació
relativa a la cessió del terreny
sobre el qual s’aixercarà el nou
CAP, situat a l’avinguda
d’Espanya 314. L’Ajuntament
va adquirir aquest solar i el va
cedir a la Generalitat. Un cop
constatat el retard del calendari,
Calafell ha recuperat el terreny
perquè Santa Tecla pugui fer
l’obra.

La voluntat d’ambdues és iniciar
les obres el més aviat possible,
tan bon punt el projecte
definitiu estigui redactat i els
corresponents tràmits

administratius, enllestits.
L’alcalde destaca que “no
entretindrem en absolut
l’inici de les obres d’aquest
projecte, que és una
necessitat peremptòria per
al nostre municipi, on el
creixement demogràfic ha
deixat molt endarrerits tots
els serveis i equipaments”.

L’alcalde afegeix que “en
aquest mandat hem fet un
gran salt amb l’obertura del
Centre d’Alta Resolució, que
és un hospital en tot llevat
del nom, però ens falta una
peça imprescindible, que és
resoldre la situació de Segur,
que és el nucli amb més
habitants del municipi i
que disposa només d’un
consultori municipal que ja
fa temps que s’ha quedat
del tot insuficient”.

Un gestor sanitari sensible
amb el municipi

La regidora de Salut, Victoria
Ortigosa, ha volgut agrair a la
Xarxa Santa Tecla les facilitats
que ha donat per desbloquejar
una obra tan necessària: “Des
de sempre, Santa Tecla ha
estat molt sensible a les
necessitats i mancances del
nostre municipi i del nostre
territori, i ara ha tornat a
estar a l’alçada“.

I Joan Maria Adserà explica, de
la seva banda, que “al nou
Centre d’Atenció Primària
podrem treballar en unes
millors condicions que les
actuals. La prioritat són els
usuaris, però no oblidem
que el pacient va al metge
de tant en tant i els
professionals hi som cada
dia, patint les mancances
que no ens deixen atendre
bé les persones”.

Acord per tirar endavant les obres, atés que la Generalitat no podia fer-se’n càrrec

La Xarxa sanitària Santa
Tecla construirà el nou
CAP de Segur
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salut

El director de Santa Tecla i l’alcalde, en la signatura dels documents relatius a l’acord.

la dada
La inversió en la
contrucció i equipament
del CAP serà de 2,5
milions d’euros
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benestar

L’Ajuntament adquirirà un espai al Port de Segur per a la Confraria de Pescadors de Sant Pere.breus

600 persones van omplir el pavelló Joan
Ortoll, el 16 d’abril, amb motiu de la segona
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



Podeu trobar més informació a www.calafell.cat i a www.facebook.com/ajuntamentdecalafellbreus

Larmor-Plage
Ajuntament de CalafellInformació del municipi agermanat de Larmor-Plage

Els pobles agermanats de
Calafell i de Larmor-Plage han
realitzat aquest mes d’abril un
intercanvi de centres educatius
de secundària. L’Institut “Camí
de Mar” de Calafell ha impulsat
aquesta iniciativa i ha acollit un
grup d’alumnes del Collège
Anita Conti, un centre públic
de la ciutat francesa de Lorient,
que és la principal ciutat de la
regió de Larmor-Plage i on molts
dels seus joves cursen
l’ensenyament secundari, ja
que Larmor no té institut.

Properament, els alumnes de
l’Institut “Camí de Mar” aniran
a Larmor-Plage, municipi
costaner de la Bretanya, per fer
la segona part de l’intercanvi.

Aquest mateix any hi haurà un
altre intercanvi educatiu,
protagonitzat en aquest cas per
l’Institut de Segur de Calafell.
Els centres de secundària de
Calafell ofereix l’aprenentatge
del francès i a la regió de Lorient
és molt habitual que l’espanyol
s’estudiï com a segona llengua
estrangera.

La tinent d’alcalde d’Educació
de l’Ajuntament de Calafell,
Teresa Cumplido, explica que
“és del tot vital que

l’agermanament el
protagonitzin les persones
joves, perquè com que són
el futur són les persones
que millor podran construir
la ciutadania europea”. “És
més”, ha afegit la regidora,
“la millor forma que el
jovent aprengui o millori
els idiomes és amb altres
persones joves”.

Practicar els idiomes

De la seva banda, el director
de l’Institut “Camí de Mar”,
Manuel Ramos, destaca la
importància d’“aprendre els
idiomes no únicament a
l’aula, sinó practicant-lo amb
persones nadiues. Només
practicant i perdent la por a
equivocar-se s’aconsegueix
un nivell acceptable”.

Els dos professors que han
impulsat el projecte són Teresa
Pujol i Salvador Pérez, que són
professors de tecnologia i
música, respectivament.
Salvador Pérez, vol fer palès
l’agraïment “a les famílies dels
alumnes, perquè sense la
seva col·laboració no hauria
estat possible l’acolliment”.

Calafell i Larmor-Plage estan
agermanants formalment des
de l’any 2005. Els contactes
preliminars es remunten a l’any
2001 i la primera declaració
d’intencions va signar-se el
2004. Larmor-Plage té 9.000
habitants i és municipi
independent des de 1925.
Poble pescador en origen,
comparteix tradicions nàutiques
amb Calafell, fet que va
propiciar l’agermanament.

L’han protagonitzat l’institut ‘Camí de Mar’ i el Collège Anita Conti

Intercanvi educatiu entre
els pobles agermanats de
Calafell i Larmor-Plage
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Foto de família dels estudiants de Calafell i Larmor, amb els seus professors, a l’Institut “Camí de Mar” el passat 13 d’abril.

la dada
A Calafell s’ensenya
francès i a Lamor,
espanyol, com a segona
llengua estrangera
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A www.tarragona2017.org pot trobar-se tota la informació de la candidatura als Jocs Mediterranis.breus

Els monuments i museus locals
de Calafell van rebre 24.055
visitants al llarg de l’any 2010.
El més visitat va ser la Ciutadella
IIbèrica, amb 15.605 visitants,
gràcies al fet de ser un jaciment
arqueològic reconstruït amb
criteris científics que el fa molt
útil perquè el públic no entés.
entengui la vida quotidiana
d’aquella civilització.

Bona part de les visites que va
rebre la Ciutadella van ser de
grups escolars, ja que moltes
escoles elegeixen aquesta visita
per explicar les cultures antigues
als alumnes. “El potencial
pedagògic d’aquest jaciment
és molt gran”, explica la
regidora de Patrimoni Històric,
Teresa Cumplido.

Visites de grups escolars

Per això, tot i que les visites
minven a la tardor i a l’hivern,
sobretot als espais a l’aire lliure,
la Ciutadella Ibèrica va mantenir
una notable afluència de
visitants durant els mesos del
curs escolars. Per exemple, els
mesos de març i d’octubre, la
Ciutadella va superar les 2.000
visites mensuals.

Els altres dos monuments i
museus visitables són el Castell
de la Santa Creu, que va rebre
7.025 visitants, i el Museu Casa
Carlos Barral, que en va tenir
1.425.

Els visites als monuments locals
han anat pujat en els darrers

anys, gràcies a dues mesures
adoptades per l’Ajuntament.
L’obertura tots els dies de la
setmana, excepte els dilluns, i
la gratuïtat per les persones
empadronades al municipi de

Calafell. Per a 2011,
l’Ajuntament ha aconseguit un
seguit de plans d’ocupació que
pemetran contractar personal
amb el qual mantenir l’obertura
tots els dies llevat dilluns, i al

llarg de tot l’any. L’horari
ordinari d’obertura serà de 10
a 14 hores i de 16 a 18 hores,
que s’allargarà a les tardes de
la primavera i de l’estiu,
ajustant-se a la caiguda del sol.

Una altra novetat per a 2011
és una programació d’activitats
familiars en cap de setmana per
a la Ciutadella Ibèrica i el Castell
de la Santa Creu.

Els grups escolars omplen la Ciutadella Ibèrica gràcies al seu projecte pedagògic

Els monuments i museus
locals van rebre 24.000
visites durant l’any 2010

cultura

La Ciutadella Ibèrica s’ha convertit en un plató cinematogràfic, arran d’una gravació d’escenes
de la vida dels ibers. La destinació de les imatges enregistrades són els audiovisuals que s’exhibirà
al nou museu de Baza (Granada), que obrirà les portes al públic aquest mes de maig. El grup de
reconstrucció històrica Ibercalafell va escenificar algunes activitats de la vida dels ibers, entre
elles un ritual funerari aristocràtic. Segons José Antonio Parja, productor de Lavínia, empresa que
elabora aquests materials, “algunes escenes es veuran en pantalla petita, però altres s’exhibiran
en pantalles de grans dimensions i panoràmiques i seran de gran espectacularitat”.

Les escenes filmades a Calafell, en concret, s’exhibiran en el marc d’un centre d’interpretació dels
jaciments arqueològics, que forma part de l’ampliació del museu municipal de Baza, una referència
estatal de la cultura dels ibers. La peça més coneguda d’aquest museu és la Dama de Baza. De
fet, l’escena funerària filmada recreava l’enterrament, fa 2.400 anys, de l’aristòcrata ibera que
va quedar immortalitzada per l’escultura.

La Ciutadella Ibèrica, plató de cinema



La cooperació entre el sector
públic i el privat és clau per
aconseguir una promoció
turística eficaç, segons va
concloure el 23 de març una
jornada organitzada per
l’Ajuntament. La jornada va
tenir com a referent el model
del Consorci de Turisme de
Barcelona, on l’aliança de
l’Administració local amb els
empresaris ha estat decisiva per
a l’èxit turístic de la capital
catalana.

Calafell ja ha tirat endavant
algunes iniciatives amb aquesta
filofosia: el Festival Rockabilly,

que atreu milers de visitants
d’arreu del món, o els productes
de turisme actiu, esportiu o
familiar. La imatge d’un tàndem,
en què els ocupants han de
coordinar l’esforç per reeixir, va
il·lustrar el camí a seguir.

Molts productes, una marca

El director general de Turisme
de Barcelona, Pere Duran, va
explicar el model barceloní,
que va posar com a exemple
de com la promoció es pot
arribar a autofinançar en un
percentatge important, a partir
de la creació de nous serveis.

Duran va dir també que
“venem molts productes
diferents, però una sola
marca: Barcelona, i la venem
de forma conjunta tots els
actors implicats i interessats
en la promoció, tant els
oficials com els privats”.

El director general de Turisme
de Barcelona va subratllar també
la importància d’una atenció
personalitzada de qualitat en
els serveis d’informació turística.
“És vital que així sigui”, va
remarcar.

Les conclusions

La jornada va treure aquestes
conclusions sobre la promoció
turística que caldria fer a
Calafell:

–Cal reforçar la promoció
segmentada i la promoció per
mercats geogràfics, tot
fidelitzant els mercats emissors
propers a Calafell.

–Donar valor a l’excepcionalitat
del municipi. El patrimoni
històric és la base d’un turisme
cultural de qualitat que cal
reforçar encara més.

–Cal posar en valor el paisatge
i la climatologia, que pot ser un
recurs turístic de primer ordre.
La marxa nòrdica o les rutes en
BTT pel terme municipal són un
primer exemple.

–Cal generar nous productes
que combinin cultura i activitat
a l’aire lliure, com la futura Ruta
d’Al-Mansur, un itinerari que
enllaçarà Calafell i Còrdova.

–Calafell ha de continuar vivint
del turisme, com a principal
indústria local. Però ha de
superar el model de sol i platja
en favor d’un turisme de
qualitat, basat en la cultura i el
lleure. S’ha d’aprofitar una
climatologia d’excepció, però
també el patrimoni històric i
cultural i les facilitats i productes
orientats a públics concrets, com
les famílies o els esportistes.

Economia
Suplement d’informació econòmica local   núm. 5 / 2011

Barcelona és posada com a model d’èxit i que s’autofinança en bona part

9

La cooperació entre el sector
públic i el privat, clau per a
una promoció local eficaç

El director general de Turisme de Barcelona, Pere Duran, durant la seva intervenció.

la dada
Calafell ha de generar
nous productes que
combinin cultura i
activitat a l’aire lliure
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La Xatonada Popular de Calafell ha arribat
a la desena edició. El passat 27 de març,
el Patronat Municipal de Turisme va servir
un miler de racions de la tradicional
amanida del Penedès a base d’escarola.
La plaça del Port de Segur presentava un
gran ambient durant tota la jornada
gastrònomica, que va incloure, a més de
la degustació de xató, la vuitena edició de
l’exhibició de xatonaires infantils. Aquesta
exhibició, junt amb les “classes” de fer
xató que s’imparteixen en els dies previs
a les escoles locals (470 alumnes van assistir
a les “lliçons”), són la garantia de la
pervivència de la tradició gastronòmica.

El tinent d’alcalde de Turisme, Àngel Verge,
feia una valoració molt positiva d’una
celebració que, en les quatre darreres
edicions, s’ha arrelat a la plaça del Port de
Segur, després d’uns anys d’itinerància
per diferents indrets del municipi.

Verge destacava també que “hem
consolidat una àmplia xarxa de
col·laboradors al voltant d’aquesta
festa, tant de restauradors

professionals, com de col·lectius i
persones que ajuden al seu èxit”.
Les racions de xató d’aquesta edició de la
festa van ser preparades pels restauradors

dels establiments calafellencs Allotjament
Antiga, A Can Pilis, Casa Pedro, Eusebio,
Latitud 41, Mediterrani i Il Ristorante Milan
Da Marco.

El col·lectiu de restauradors “El gust és
nostre” va promoure el cap de setmana
anterior a Setmana Santa (15, 16 i 17
d’abril) una ruta gastrònomica basada en
plats de tast   creats per a l’ocasió. Un
tiquet de 10   euros permetia accedir a
un total de cinc d’aquestes degustacions,
acompanyades de begudes selecciones
per crear un maridatge amb el menjar,
ofertes pels restaurants A Can Pilis,
Allotjament Antiga, L’Àncora, Come Va?,
Eusebio i La Dama Roja.

La iniciativa perseguia atreure clients als
establiments participants, a partir d’una
oferta de tasts molt elaborats a preu molt
popular. “I després, si els clients volen,
que es quedin a dinar o sopar als
nostres restaurants”, va explicar a la
presentació de la ruta el portaveu del
col·lectiu, Massimiliano Revello.

El col·lectiu de restauradors ‘El gust és nostre’ va oferir una ruta gastronòmica de tasts abans de Setmana Santa

Calafell degusta qualitat

La festa gastronòmica dedicada al xató serveix 1.000 racions en el seu desé aniversari

La Xatonada compleix deu anys

economia

Alguns dels nens participants a l’exhibició de xatonaires infantils.

Els restauradors participants en la iniciativa, el dia de la presentació, a l’Allotjament Antiga.



L’empresa local Grup Vandellòs,
ha creat un servei que permet
als treballadors dels seus clients
consultar la seva nòmina, i altres
dades com el certificat
d’ingressos per a la declaració
de renda, a través d’internet.
Aquest servei està disponible ja
per als empleats del Consell
Comarcal del Baix Penedès,
l’Ajuntament de Calafell i
l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, així com diferents
grups empresarials de la zona,
que sumen en total més de 800
treballadors.

El servei de consulta de nòmines
facilita i simplifica la feina
d’empreses i institucions, ja que
estalvia haver d’imprimir i
distribuir els fulls salarials, o
emetre còpies en cas de pèrdua.
L’avantatge per als treballadors
és que poden consultar la seva
nòmina, així com l’històric
salarial, en qualsevol moment,
des del mateix instant
en què el full queda “penjat” a
la xarxa. Aquest sistema també
facilita la detecció de possibles
errors i la seva subsanació més
ràpida.

Cada treballador disposa
d’un accès personalitzat amb
contrassenya per garantir la
confidencialitat de les seves
dades i decideix si vol imprimir-
se la nòmina o si efectua la
consulta de forma únicament
telemàtica. El servei
està disponible a l’oficina virtual
de Grup Vandellòs i forma part
dels nous serveis que ofereix a
través d’internet en la seva web:
www.vandellos.com.

Les agències immobiliàries de
Calafell van celebrar el 12 i el
13 d’abril un congrés en què
van reivindicat el sistema de
cooperació que van crear, ara
fa un any, com a eina per fer
front a la crisi del sector.
L’Agrupació Immobiliària de
Calafell integra 21 agències,
que representen el 90% del
total, i gràcies a la col·laboració
en la venda d’immobles ha
aconseguit frenar els
tancaments i fins i tot mantenir
nivells de compravenda
semblants als dels anys del
boom immobiliari.

El portaveu de l’Agrupació,
Sergi Verge, va recordar que
“a l’Estat espanyol la crisi
s’ha emportat per endavant
el 80% de les agències
immobiliàries. A Calafell,
també hi ha hagut baixes,
però des que hem posat en
marxa el nostre sistema,
no hi ha hagut cap més
tancament”. Aquest sistema
de cooperació està importat
d’Estats Units i Calafell “és el
primer lloc de l’Estat
espanyol on l’apliquem,
amb uns resultats més que
raonables”.

Més de cinquanta professionals,
arribats d’arreu de Catalunya i
de l’Estat, van participar en el
congrés, que tenia com a
ponent estrella Fernando García
Erviti, considerat un dels
principals experts espanyols del
sector. García Erviti va oferir
dues lliçons magistrals: una,
dedicada a la determinació del

valor de mercat dels habitatges,
i una altra, sobre tècniques de
negociació en els processos de
compravenda d’immobles.

El congrés tenia el suport de la

regidoria de Treball. La regidora,
Yolanda Almagro, destaca que
“és positiu que els sectors
econòmics s’organitzin per
encarar la crisi”. Almagro
afegeix que “tots tenim clar
que les coses no seran mai
més com abans, però el que
és realment important és
superar el temporal i sortir-
ne enfortits”.
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Empresaris locals posen en marxa nous productes turístics basat en l’enoturisme i en el golf.breus

Una assessoria
crea un servei
per consultar
les nòmines
per internet

Les immobiliàries de Calafell
reivindiquen la cooperació
entre elles per superar la crisi

El sector celebra un congrés amb professionals d’arreu de l’Estat espanyol

Els participants el congrés,
fotografiats a les dependències
municipals de la Platja.



La Fira del Terròs va arrencar,
els passats 23 i 24 d’abril al
nucli històric de Calafell, amb
una elevada afluència de públic.
La Fira, que evocava el passat
agrícola de Calafell a mig camí
de la reproducció històrica i d’un
certamen comercial, era una
iniciativa emmarcada dins del
Projecte d’Intervenció Integral
al Nucli Antic de Calafell (Pla
de Barris), que tenia com a
objectiu la promoció i
dinamització econòmica
d’aquest sector del municipi.

La Fira del Terròs oferia un ampli
programa d’activitats, pensades
per donar a conèixer els
elements culturals que són
signes d’identitat de Calafell, i
en particular del nucli del Poble,
el barri històricament dedicat a
la pagesia. L’alcalde, Jordi

Sánchez, va dir, en inaugurar la
Fira, que “aquest certamen
és només un primer pas de
la molta feina que hem de
fer en els quatre anys de
desenvolupament del
projecte de la Llei de Barris”.

L’alcalde va afegir que “el més
important no són les obres
per elles mateixes, sinó
que el nucli antic rebi una
injecció de vida i que els
seus carrers tornin a ser el

batec del poble. És una
oportunitat que el barri
espera de fa anys i que no
pot desaprofitar”.

La Fira del Terròs incloïa una
oferta de parades de
gastronomia tradiciona i a
tavernes a l’aire lliure. El
programa incorporava també
tallers per a persones de totes
les edats.

Teresa Cumplido, tinent
d’alcalde de Cultura i també
regidora del Poble, explica que
“aquesta fira ha recordat
el Calafell agrícola de fa un
segle i escaig. Però el més
destacat no és l’evocació
històrica, sinó la possibilitat
d’insuflar vida i activitat al
nucli històric, que bona
falta li fa”.

La X edició de la Fira del Mar,
organitzada pel Patronat
Municipal de Turisme, se
celebrarà els dies 14 i 15 de
maig. El lloc serà el tradicional,
el Passeig Marítim de Sant Joan
de Déu, al voltant de la
Confraria de Pescadors, amb
algunes activitats programades
al Port de Segur. Enguany
s’incorpora també com a seu
la Destil·leria de l’Hostal
(carretera del Sanatori 3), on
l’associació Patí Català Calafell
oferirà diverses activitats.

La Fira del Mar és una evocació
històrica del passat pescador
de Calafell, que inclou també
un vessant comercial. En
concret, al certamen és possible
trobar-hi parades de tota mena
d’objectes relacionats amb el
mar i la pesca.

Parades gratuïtes per als
establiments locals

El Patronat Municipal de
Turisme informa que enguany
obre la participació a qualsevol
establiment del municipi que
vulgui tenir, de forma gratuïta,
una parada a la Fira durant els
dos dies del certamen. Caldrà,
això sí, que els productes que
es venguin tinguin alguna
relació amb el mar (decoració,
complements, estris nàutics...).
Per informar-se d’aquesta
possibilitat cal posar-se en
contacte amb el Patronat, al
telèfon 977 699 141.

El programa detallat de la X
Fira del Mar pot consultar-se a
www.turisme.calafell.cat.

Activitat emmarcada en el Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic
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Turisme de Calafell crea una versió de la seva web per a telèfons mòbils, amb una agenda d’activitats.breus

La Fira del Terròs dinamitza
l’economia del nucli històric

La plaça de Catalunya i els seus entorns van registrar molta animació els dos dies de la fira.

La Fira del Mar
se celebrarà
els dies 14 i 15
de maig

la dada
La primera edició se
salda amb una elevada
afluència de públic i
moltes vendes



L’Ajuntament i les associacions
de comerciants i empresaris
de Calafell van posar en marxa,
el passat 23 d’abril, la quarta
edició de la campanya comercial
de Sant Jordi. 61 establiments
de tots els sectors i locals de
restauració ofereixen, fins al 31
de maig, més de 1.200 premis
directes mitjançant un rasca-
rasca. Els premis poden consistir
en un obsequi o en un
descompte en el preu, ja que
cada comerciant determina com
recompensarà els clients que
facin una compra o adquireixin
un servei, i poden anar d’un
sopar a un massatge, passant
per un pastís o un article de
regal.

Les butlletes no premiades
entren en un sorteig, al final
de la campanya, de quatre

paquets de cap de setmana a
Calafell. Es tracta del paquet
d’estada “Regala’t Calafell”,
que promouen un seguit
d’establiments hotelers i de
restauració.

El gruix d’establiments adherits

a aquesta campanya de Sant
Jordi està situat a l’illa de
vianants del nucli de la Platja
de Calafell, el principal barri
comercial del municipi. No
obstant, d’any en any s’han anat
incorporant establiments dels

altres nuclis del municipi.
Enguany, participen 41
establiments de la Platja, 13 del
nucli de Segur, 5 del Mercat
Municipal i 2 del nucli del Poble.
La presentació de la campanya
va fer-se, com és costum, a un
dels establiments participants:
enguany ha estat la Pastisseria
Principal, al nucli del Poble, en
atenció al fet que el comerç
d’aquest barri s’ha incorporat
a la iniciativa.

La campanya va arrencar amb
força empenta i molta animació
als carrers comercials, ajudada
per la diada de Sant Jordi, una
jornada de cllimatologia
excel·lent (en contra dels
pronòstics) i pel fet de ser
Setmana Santa, uns dies de
temporada turística alta a
Calafell. El tinent d’alcalde de
Comerç i Innovació, Carles Rion,
destaca que “la campanya és
una de les moltes iniciatives
que hem impulsat des de
l’Ajuntament, i amb la plena
cooperació del món
comercial local, per
dinamitzar les vendes”. La
campanya és organitzada per
l’Àrea de Comerç i Innovació i
les entitats Fòrum Calafell, La
Unió de Botiguers i Empresaris,
Calafell Actiu i Associació
Segur Centre.

Iniciativa de l’Ajuntament i de les associacions de comerciants

En marxa la 4a edició de
la campanya de Sant Jordi
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Les segones jornades tècniques sobre marxa nòrdica se celebraran els dies 13 i 14 de maig.breus

economia

Presentació de la campanya a la Pastisseria Principal, al nucli del Poble.

La Joieria Guillermo (carrer
Vilamar, 26) acaba de complir
cinquanta anys d’obertura al
públic i, per això, l’Ajuntament
ha volgut reconèixer-li la
trajectòria. L’alcalde, Jordi
Sánchez, i el regidor de Comerç,
Carles Rion, van lliurar, el
passat 23 d’abril, una placa
commemorativa als titulars
de l’establiment.

La Joieria Guillermo
compleix 50 anys
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La nova seu de la Policia local i de l’àrea de Via Pública, a l’antic CAP, costarà 359.000 euros.breus

Nou èxit per l’esport calafellenc.
L’equip sènior B del Club Patí
Calafell, el Netman Calafell, s’ha
proclamat campió de Segona
Catalana (territorial Tarragona-
Lleida) i ha aconseguit l’ascens
a Primera Catalana, categoria
que havia perdut feia dues
temporades.

L’equip que entrena Jacint
Sotorra va aconseguir aquest
doble èxit el passat 2 d’abril,
en guanyar el darrer partit del
campionat a la pista del Patí
l’Espluga de Francolí, amb un
marcador còmode (1-5) no
exempt d’emoció i nervis en
alguns moments.

L’ascens farà que el segon equip
del Patí Calafell disputi la
propera temporada una
competició molt més regular,
amb partit cada setmana. Però,
a la vegada, la major exigència
permetrà que l’entitat disposi
d’un segon equip molt més
competitiu que podrà reforçar

més eficaçment el primer equip
quan sigui necessari.

L’alcalde i el regidor d’Esports,
Jordi Sánchez i José Manuel
Núñez, van acompanyar l’equip
a l’Espluga de Francolí i van
compartir l’alegria de jugadors,
tècnics i junta directiva. L’alcalde
va recordar, a través dels
micròfons de Calafell Ràdio
(que va transmetre en directe
l’encontre), que “portem
una bona tongada d’èxits
esportius dels equips
calafellencs i aquest és un
motiu de satisfacció per a
tota la ciutadania”.

L’esport calafellenc aconsegueix a l’Espluga de Francolí un nou èxit d’una llarga sèrie

esports

Jugadors, tècnics, junta directiva i representants municipals, celebrant el campionat i l’ascens.

El sènior B del Patí Calafell
es proclama campió de lliga
torna a la Primera Catalana



A www.exarc.eu trobareu informació sobre la xarxa europea a la qual pertany la Ciutadella Ibèrica.breus

La del mosquit tigre és una
plaga, que afecta Calafell,
especialment molesta perquè
aquesta variant pica més que
el mosquit autòcton. I, a més,
un municipi com el nostre, amb
un elevat nombre de segones
residències amb jardí i piscina,
té característiques propícies per
a la proliferació d’aquesta plaga.
La sort, segons recorda la
regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament, és que la
prevenció és relativament
senzilla, si se segueixen uns
consells mínims.

Com podem evitar-lo

Les larves creixen en cavitats
on hi ha aigua embassada.

Elimineu els llocs on s’acumula
aigua. Buideu al menys dos cops
per setmana els recipients de
l’exterior on pugui entollar-se
aigua de rec o de pluja:
joguines, gerros, galledes...
Treieu els plats de sota els testos
o buidar-los freqüentment.

Manteniu cobertes les piscines
quan no s’usin, així com pous,
cisternes, tancs o barrils.
Buideu o tapeu amb tela

mosquitera els safareigs,
basses....

Canvieu l’aigua dels animals
domèstics amb assiduïtat. Eviteu
l’acumulació d’aigua a
drenatges o desguassos.

Tapeu els forats de troncs i
branques omplint-los amb sorra.
Tapeu també els forats i
depressions del terreny.

Què fer si el detectem

Extremeu les precaucions
preventives. Elimineu els
punts amb aigua acumulada i
sobretot aboqueu els recipients
on hi hagi ous o larves. Les teles
mosquiteres ajuden a evitar el

pas dels insectes a l’interior
de l’habitatge.

És important recordar que
els tractaments químics i
plaguicides no són eficaços
contra els mosquits adults.

Si en trobeu a casa o a la via
pública aviseu les autoritats
locals de Sanitat.

Què fer en cas de picades

Renteu i desinfecteu la zona.
Si les molèsties persisteixen
molt, consulteu el metge.
Recordeu que les picades
d’insectes es poden prevenir
vestint roba de màniga llarga
i pantalons llargs, així com
mitjons, tot preferentment de
color clar. Es poden usar
repel·lents, amb les
precaucions habituals
d’aquests productes.

El Club
d’Escacs,
campió
provincial
El Club d’Escacs Calafell ha
quedat campió de grup de la
segona provincial de Tarragona
i ha assolit l’ascens a primera
provincial. Cal destacar la
imbatibilitat de l’equip (cinc
encontres guanyats i un
empatat), format pels jugadors
Casas, Fernández, Giménez,
Pallé, Serra i Tapias. El club és
ubicat a les dependències
municipals de la plaça Alcalde
Romeu (a la Platja) i està obert
a tothom divendres i dissabte
de 16 a 20 hores.

Evitar els entollaments d’aigua de tota mena és la mesura més eficaç per lluitar-hi

Mosquit tigre: una plaga molesta,
però que té una prevenció senzilla

15
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La Generalitat reconeix que Calafell necessita un nou pavelló una nova pista poliesportiva.breus

El telèfon mòbil dels visitants
serà la base principal de la nova
museïtzació que es començarà
a instal·lar enguany al Castell
de la Santa Creu de Calafell i al
seu entorn. Tot i que també hi
haurà museïtzació en suports
físics, la Universitat de Barcelona
ha desenvolupat una aplicació
per a telèfons intel·ligents
(smartphones) que permetrà
que el mòbil funcioni com una
guia interactiva que donarà
informació de l’itinerari a
realitzar.

La nova museïtzació preveu la
instal·lació de 43 punts
d’informació. 28 seran punts
virtuals, accessibles des del
telèfon mòbil. Els altres quinze,
punts d’interpretació amb
suport material. La solució
virtual s’aplicarà especialment
a l’exterior del Castell, ja que,
a diferència de la fortalesa, es
tracta d’un barri habitat on no
es poden instal·lar grans
embalums per l’estretor dels
carrers.

El projecte de museïtzació
culminarà les actuacions que
s’estan desenvolupant al Castell
i a la primera corona del barri
històric. L’objectiu és que els
visitants trobin totes les facilitats

per gaudir d’una de les
principals peces del patrimoni
històric de Calafell.

El professor de Didàctica de
les Ciències Socials de la
Universitat de Barcelona, Joan
Santacana, ha explicat que
“es tracta d’implantar una
museografia del segle XXI,
que no depengui tant dels
suports materials, sinó
d’una base digital que situi
al visitant en una relació en
línia amb el monument”.

La Universitat de Barcelona va

indicar el passat 25 de març,
durant la presentació del
projecte, que aquest és el futur
de les museïtzacions de
monuments. “A pocs anys
vista, cinc o sis com a molt,
els museus d’arreu del món
tindran sistemes
d’informació com aquests”,
va dir Santacana.

Atreure el públic jove

El provessor va recordar, a més,
que “aquest és un sistema
accessible per tots els
públics, però que serà molt
beneficiós per atreure el
públic jove, que està avesat
a informar-se per mitjans
en línia i, particularment,
pel telèfon mòbil”.

La nova museïtzació del Castell
i del seu entorn, forma part del
Projecte d’Intervenció Integral
al Nucli Antic de Calafell,
finançat per la Llei de Barris. La
inversió prevista és de 100.000
euros. El dia de la presentació
va anunciar-se que la part
virtual de la museïtzació estarà
disponible durant 2011. Els
suports materials s’instal·laran
durant 2012. El calendari estarà
estretament relacionat amb el
projecte arquitectònic que
també es desenvolupàrà al
Castell de la Santa Creu i al barri
del seu voltant.

Properament, l’Ajuntament
convocarà una jornada de
participació ciutadana durant
la qual es farà una demostració
pràctica, in situ, del nou sistema
de museïtzació a través del
telèfon mòbil.

El projecte ajudarà a posar en valor un dels principals monuments locals

El telèfon mòbil guiarà
els visitants pel Castell
i els seus entorns

la dada
De 43 punts informatius,
28 seran virtuals. La
inversió pujarà 100.000
euros



L’Oficina del Pla de Barris és oberta al
públic de dilluns a divendres feiners, de
9 a 14 hores, al número 5 de la plaça de
la Constitució de Calafell. L’Oficina, que
gestiona i dirigeix el Projecte d’Intervenció
Integral al Nucli Antic (Llei de Barris), és a
l’edifici que acull l’Àrea de Territori de
l’Ajuntament de Calafell. El seu responsable
és Francisco Javier Alberca.

Per contactar telefònicament amb l’Oficina
del Pla, cal trucar al 977 699 009, dins
de l’horari d’atenció al públic. Per correu
electrònic, cal adreçar-se a
oficinabarri@calafell.org. També pot
consultar-se una àmplia i entenedora
informació del projecte a
http://calafell.cat/ajuntament/pla-de-
barris.

Les excavacions arqueològiques que s’han
reiniciat al Castell de la Santa Creu de
Calafell han permès realitzar noves troballes.
La segona fase de l’excavació (la primera
fa fer-se a finals de l’any passat) ha
confirmat el descobriment de la muralla
del segle XV i del camí empedrat que
portava a la que seria la porta original de
la fortalesa.

El director de les excavacions, l’arqueòleg
Jordi Morer, destaca que “les restes
han aparegut amb un estat de bona
conservació notable”. Els treballs s’han
hagut d’interrompre momentàniament
en espera que el departament de Cultura
de la Generalitat autoritzi a continuar
l’excavació, tot aprofundint cap a nivells
inferiors del subsòl.

“Probablement podrem localitzar
estructures encara més antigues de la
història del Castell, del segle XIII i fins
i tot del XII, períodes que ja estan
documentats en altres indrets de la
fortalesa”, afegeix Jordi Morer.

El sector on treballen els arqueòlegs és

l’únic que no s’havia investigat encara, des
que van començar les excavacions al Castell
fa una trentena d’anys. Ara era imperatiu
no esperar més per completar les
investigacions perquè el Projecte
d’Intervenció Integral al Nucli Antic de

Calafell preveu construir un ascensor per
suprimir les barreres arquitectòniques en
l’accés al Castell, justament en aquest
sector. I el projecte definitiu de l’ascensor
s’haurà d’adaptar per no malmetre cap
element patrimonial.

Gestiona el Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic

L’oficina del pla de barris
és oberta de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores

Ha quedat confirmat el descobriment de la muralla del segle XV de la fortalesa

Noves troballes arqueològiques a les
exacavacions al Castell de la Santa Creu
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L’Oficina és al mateix edifici que l’Àrea de Territori, a la plaça de Catalunya 5.



El programa ‘Divendres’,
de TV-3, visita Calafell

Espai presentat per Xavi Coral des dels estudis i per Espartac Peran des de l’exterior

El programa “Divendres”,
que de dilluns a divendres a
la tarda emet TV3, va elegir
Calafell per les connexions
amb l’exterior que va fer la
setmana del 28 de març a
l’1 d’abril. El programa, que
presenten  Xavi Coral i
Espartac Peran, va instal·lar
a la plaça de Catalunya, en
ple cor del nucli antic de
Calafell.

L’espai va donar a conèixer
diferents aspectes de la
cultura local, la gastronomia
i els atractius turístics. Un
dels moments més seguits
va ser el primer dia, amb
l’espai de l’enigmista i
escriptor Màrius Serra, que
va repassar, amb l’ajut de
diferents veïns, el vocabulari
més característic de Calafell:
paraules, maneres de dir
tradicionals...

I l’1 d’abril divendres, un
grup de calafellencs es
desplaçaran als estudis
centrals de TV3, a Sant Joan
Despí, per assistir en directe
a l’emissió de “Divendres”.

L’alcalde, Jordi Sánchez, creu
que el programa ha estat
“una gran oportunitat
de donar-nos a conèixer
com a municipi amb una
important oferta turística,
cultural, patrimonial i
gastronòmica. Com un
municipi amb empenta i
capacitat de superació,
que està immers  en un
procés de transformació
i millora que ens fa
sentir, a tots i a totes,
enormement orgullosos”.

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

comunicació
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Dalt, Màrius Serra i
Espartac Peran, des de la
plaça de Catalunya. Baix,
el grup de calafellencs a la
porta dels estudis de TV3.



Aprovat inicialment el pla especial de la zona d’equipaments on es construirà l’Institut de Segur.breus

L’any passat van néixer a Calafell
309 infants (165 nenes i 144
nens), segons dades del jutjat
de pau. Al registre civil també
s’hi van inscriure 75 defuncions
(42 homes i 33 dones) i un total
de 90 matrimonis.

Els noms més freqüents dels
nens nascuts van ser Sergi, Pol,
Jan, Roger, Arnau, Alexandre,
Martí, Jaume, Jordi, Marc, Pablo
i Josep. Els més sovintejats entre
les nenes van ser Carla, Anna,
Judit, Paula, Júlia, Sílvia, Sara,
Marina, Laia, Sofia, Aïna, Alba
i Llúcia.

La pluralitat de cultures de
Calafell també es veu reflectida
en l’estadística de naixements.
Per això, entre els nadons
nascuts el 2010 n’hi ha que es
diuen Dominik, Noucham,
Mohamed, Kram, Youseef,
Asman, Yasmina, Michelle,
Nianma, Malak i Aya.

Dels 90 matrimonis, 80 van tenir
si més no un cònjugue de
nacionalitat espanyola. Però les
nacionalitats dels contraents
van ser diverses: marroquina,
brasilera, italiana, romanesa,
suïssa... El jutjat de pau, per
cert, disposa des de principis
de 2010 d’una sala de vistes i
cerimònies més àmplia i
accessible que la sala de plens
de l’Ajuntament, on se
celebraven abans les noces.

El registre civil de Calafell ja té
algunes dades relatives a l’any
2011. Així, el primer nadó

calafellenc de l’any va ser Lara
Barcia Cordero, que va néixer
a les 7,31 hores del 4  de gener.
És filla de Javier Barcia i de
Patricia Cordero, veïns del nucli
de Segur.

El jutjat de pau de Calafell va
crear-se l’any 1871: va obrir
portes el 6 de maig. Hi ha
hagut un total de 39 jutges de
pau. El que ha exercit més
temps el càrrec va ser Joan Vives
Nin. L’actual titular, Josep
Garriga, ho és des de 1995. Les
funcions més conegudes dels
jutjats de pau són les de registre
civil (Garriga més de 900
casaments). El jutjat de pau
també és responsable de
notificar edictes i resolucions
d’altres instàncies judicials i
celebra actes de conciliació
previs a judicis. Una reforma de
l’any 2000 va atribuir als jutjats
de pau la potestat de jutjar les
faltes lleus.

El año pasado nacieron en
Calafell 309 bebés (165 niñas
y 144 niños), según datos del
juzgado de paz. En el registro
civil también se inscribieron
75 defunciones (42 hombres
y 33 mujeres) y un total de
90 matrimonios.

Los nombres más frecuentes de
los niños nacidos fueron Sergi,
Pol, Jan, Roger, Arnau, Martí,
Alexandre, Jaume, Jordi, Marc,
Pablo y Josep. Y entre las niñas,
Carla, Anna, Judit, Paula, Júlia,
Sílvia, Sara, Marina, Laia, Sofia,
Aïna, Alba y Llúcia.

La pluralidad de culturas de
Calafell también se ve reflejada
en la estadística de nacimientos.
Por ello, se han inscrito nombres
como Dominik, Noucham,
Mohamed, Kram, Youseef,
Asman, Yasmina, Michelle,
Nianma, Malak y Aya.

Matrimonios de varias
nacionalidades

De los 90 matrimonios, 80
tenían al menos un cónyuge
de nacionalidad española. Pero
las nacionalidades de los
contrayentes fueron variadas:
marroquí, brasileña, italiana,
rumana, suiza... El juzgado de
paz, por cierto, dispone desde
principios de 2010 de una sala
de vistas y ceremonias más
amplia y accesible que la sala
de plenos del Ayuntamiento,
donde antes se celebraban las
bodas.

El registro civil de Calafell ya
dispone de algunos datos
relativos a 2011. Así, por
ejemplo, el primer nacido
calafellense del año fue la niña
Lara Barcia Cordero, que nació
a les 7,31 horas del 4 de enero.
Es hija de Javier Barcia y de
Patricia Cordero, vecinos del
núcleo de Segur.
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estadística

nens nascuts

nenes nascudes

defuncions homes

defuncions dones

la dada
Els noms més habituals
entre els nens han estat
Sergi i Pol, i entre les
nenes, Carla i Anna

També va haver-hi 90 matrimonis i 75 defuncions, segons el registre civil

L’any passat van néixer a
Calafell 144 nens i 165 nenes
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L’Ajuntament destina 178.000 euros a crear el nou SAC de la Platja i a remodelar el del Poble.breus

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha el Servicio Virtual de
Atención al Ciudadano. Tras
unos primeros trámites sencillos,
el catálogo de gestions que
podrán hacerse por internet
crecerá durante 2011 hasta
incluir la práctica totalidad.
Además, los usuarios podrán
comprobar en todo momento
la situacion del trámite
efectuado, gracias a la nueva
carpeta del ciudadano.

El teniente de alcalde de
Servicios Internos, Joan Carles
Robert, indica que “con el SAC
virtual completamos la
renovación de la atención
ciudadana”. Robert recuerda
que, previamente, se ha
reestructurado y descentralizado
el SAC y se ha renovado la
atención telefónica.

“El SAC virtual ahorrará
desplazamientos evitables.
Pero el ahorro no será sólo
de mobilidad, sino también
de papel y de tiempo en la
resolución de los asuntos
que los ciudadanos pidan al
Ayuntamiento”, concreta el
teniente de alcalde.

De forma inmediata, podrá
obtenerse un certificado de
empadronamiento (es la
principal gestión que atiende
el SAC). Hasta fin de año se
irán añadiendo el resto de
trámites electrónicos.

Dichos trámites están
disponibles en www.calafell.cat,
en la pestaña “Tràmits”. Para
usarlos se requiere firma
electrònica. El Ayuntamiento es
entidad certificadora y, por
tanto, quienes quieran
conseguirla podrán cumplir
el trámite presencial de
acreditación de identidad sin
salir de Calafell.

L’Ajuntament de Calafell ha
posat en marxa el Servei Virtual
d’Atenció al Ciutadà. Després
d’uns primers tràmits en línia
senzills, el catàleg de gestions
davant l’Ajuntament que es
podran fer per internet creixerà
durant aquest 2011 fins a
incloure’n la pràctica totalitat.
I és més, els usuaris podran
comprovar i conèixer en tot
moment la situació del tràmit
efectuat, gràcies a la creació de
la carpeta del ciutadà.

El tinent d’alcalde de Serveis
Interns, Joan Carles Robert,
indica que “amb el SAC virtual
tanquem la renovació de
l’atenció ciutadana”. Robert
recorda que, prèviament, l’equip
de govern municipal ha
reestructurat el SAC i l’ha
començat a descentralitzar als
diferents nuclis del municipi, ha
canviat de dalt a baix l’atenció
telefònica i ha engegat els
tràmits en línia.

“El SAC virtual estalviarà
molts desplaçaments
evitables i les molèsties
corresponents. Però l’estalvi
no serà només de mobilitat,
també ho serà de paper i de
temps en la resolució  dels
afers que els ciutadans
demandin a l’Ajuntament”,
concreta el tinent d’alcalde.

Fins ara, els ciutadans de Calafell
podien presentar una instància,
demanar hora per una visita a
un polític o un tècnic, o
presentar una queixa o un
suggeriment. A partir d’ara, i
de forma immediata, podran
obtenir per Internet un certificat

d’empadronament. “Cal tenir
en compte que la immensa
majoria de la feina del SAC
és emetre tals certificats”,
precisa Robert. “D’aquí a final
d’any, s’afegiran la resta
d’e-tràmits”.

Els tràmits en línia estan
disponibles a la web municipal,
www.calafell.cat, a la pestanya
“Tràmits”. Per usar les gestions
en línia cal disposar de signatura
electrònica. L’Ajuntament de
Calafell és entitat certificadora
i, per tant, permet que els
calafellencs que vulguin
aconseguir la firma digital
puguin fer el tràmit presencial
d’acreditació  d’identitat sense
anar fora de Calafell.

Els usuaris podran conèixer i comprovar en tot moment la situació del tràmit efectuat

En marxa el Servei Virtual
d’Atenció al Ciutadà

tràmits

Els nous serveis informàtics de
l’Ajuntament funcionen a través
d’un “cervell central”, el servidor
que apareix en aquesta imatge.



serveis

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

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

Consultable l’estudi d’accessibilitat
als establiments del nucli de la Platja
L’Ajuntament ha completat l’estudi
d’accessibilitat als establiments i locals de l’illa
de vianants del nucli de la Platja.L’estudi ha
estat redactat per la càtedra d’accessibilitat de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
és un primer pas per eliminar les barreres
arquitectòniques al sector comercial.

El resultat de l’estudi s’ha plasmat en un plànol
interactiu, que pot consultar-se per internet
a http://calafell.cat/serveis/territori-
urbanisme/accessibilitat-comercos-illa-
vianants. El plànol identifica la situació de cada
establiment amb un codi de colors. En vermell,
apareixen els establiments que és impossible
fer accessibles; en taronja, els que poden
adaptar-se amb una petita reforma o actuació;

i en verd, els que ja són accessibles ara.

Els establiments podran demanar que s’actualitzi
la seva situació en aquest document d’acord
amb les obres que facin. També podran demanar
per correu electrònic una revisió del seu grau
d’accessibilitat i l’Ajuntament enviarà un tècnic
a valorar la situació.

El tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré, ha
indicat que “aquest és el primer pas per
poder donar, en un futur, ajuts per millorar
l’accessibilitat als comerços de l’illa de
vianants. Tant l’estudi com les mesures de
suport a la supressió de barreres
arquitectòniques podran ampliar-se a la
resta del municipi”.

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)

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

altres serveis
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Nou servei telefònic

977 699 009
les extensions directes
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1 diumenge

>Open de Dòmino Jocs
Mediterranis
Participen clubs locals, la
selecció provincial i deu
parelles lliures
Organitza Federació de
Dòmino de Tarragona i
candidatura Tarragona 2017
9.30 h
Hotel Canada Palace

>Trobada d’escoles de
bàsquet
Participen les escoles Santa
Creu, el Castell i Mossèn
Cinto Verdaguer
Organitza Federació
Catalana de Bàsquet
de les 9 a les 15 h
Pavelló Jaume Vilamajó

>II Mundialito Amèrica
del Sud de futbol sala
Participen equips formats
per jugadors de diferents
països de Llatinoamèrica
de 10 a 18 h
Pista del Castell

>Dia Internacional de la
Dansa
Amb la participació
d’associacions i escoles de
dansa de Calafell i comarca
de les 10 a les 14 h
Plaça del Port de Segur

4 dijous

>Xerrada
Alimentació adequada
per a la gent gran
a càrrec de Creu Roja
Dependències de Segur
de les 18.30 a les 20.30 h
Activitat gratuïta

5 dijous

>Cinema d’igualtat
Amerrika
(Canadà, 2009)
Direcció Cherien Dabies

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

>Trobades literàries
Matthew Tree, escriptor
19 h
Museu Casa Barral

7 dissabte

>Calafell tot un món
Gran festa de les cultures
Plaça del Port de Segur
de les 17 a les 21.30 h

>2n Aplec de Sardanes
Cobles Cossetània i Maricel
Parc de la Sínia
de les 18 a les 23 h

>Festival Riverside
Exposició de 70 cotxes
anteriors a 1965. Activitat
complementària al Festival
Rockabilly que se celebrarà
del 7 a l’11 de setembre.
de les 10 a les 20 h
concerts a les 12.30
i a les 17.30 h
Pavelló Joan Ortoll
i carpa annexa
Entrada gratuïta

8 diumenge

>IV Open Dominó
Organitza Club Dominó
Calafell
de les 9 a les 15 h
Pavelló Jaume Vilamajó

9 dilluns

>Xerrada
Arcadi Oliveres
President de Justícia i Pau
Solucions per a una
crisi injusta
20.30 h
Dependències de la Platja

12 dijous

>Xerrada
Parles de sexualitat amb
el teu fill/a?
19 h
Dependències de la Platja

13 divendres

>Segones jornades
tècniques sobre marxa
nòrdica, turisme actiu,
esport i salut
Se celebren a l’hospital
Sant Rafael de Barcelona.
Informació 93 254 11 00

>Futbol indoor. Quarts
de final de la lliga estatal
Partit de quarts de final entre
el FC Barcelona i un equip
encara no classificat en el
moment de tancar l’edició
20.30 h
Pavelló Joan Ortoll

Calafellactivitats
maig2011

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 31



14 dissabte

>Segones jornades
tècniques sobre marxa
nòrdica, turisme actiu,
esport i salut
Se celebren a l’hospital
Sant Rafael de Barcelona.
Informació 93 254 11 00

>Cafè filosòfic
Els camins de l’educació
19 h
Dependències de la Platja

>X Fira del Mar
Recreació del Calafell
mariner i pescador
Tot el dia
Al voltant de la Confraria
de Pescadors, al Port de
Segur i a la Destil·leria
de l’Hostal
Programa complet a
www.calafell.cat

15 diumenge

>X Fira del Mar
Tot el dia
Programa complet a
www.calafell.cat

>Campionat Dominó
Organitza Club Dominó
Amics d’en Pep
de les 9 a les 15 h
Pavelló Jaume Vilamajó

>III Festa de l’Esport
Organitza Regidoria
d’Esports
de les 10.30 a les 19.30 h
Pavelló Joan Ortoll i
esplanada, camp de futbol,
piscines Vilarenc Aqua

21 dissabte

>Trobades literàries
Presentació del llibre Tabula
Brasa, a càrrec de l’autor,
l’escriptor Albert Pijoan
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




