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L’Ajuntament instal·larà 525
noves plaques de carrer al nucli
de Segur. Amb una inversió de
85.000 euros, es resoldran les
deficiències d’una senyalització
obsoleta i pràcticament il·legible.
El projecte també donarà feina
a empreses locals.
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Gran temporada
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El CF Calafell i l’equip sènior A
del Club Bàsquet Calafell han
aconseguit el campionat de les
seves lligues i l’ascens a la
categoria superior.

Política social prioritària: 700.000 euros en aquest mandat

La gratuïtat dels llibres
escolars arriba a 1.500
alumnes calafellencs
Més de 1.500 alumnes es beneficien
de la gratuïtat dels llibres escolars.
El projecte de reutilització, que va
arrencar el setembre de 2007, arriba
ja a tots els cursos. La promesa
electoral s’ha convertit en una de les

principals polítiques socials: en aquest
mandat, la inversió serà de 700.000
euros. L’estalvi per a les famílies no
és l’únic avantatge: també s’educa els
escolars a compartir l’esforç i a
respectar el medi ambient.
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L’alcalde i l’entrenador del CF Calafell es
fonen en una abraçada en confirmar-se
l’ascens de l’equip.

Manel Pancorbo
Director del col·legi

La Ginesta

És una iniciativa positiva.
I ho serà mentre la

gestioni l’Ajuntament.
Els avantatges de la
reutilització és que

el material és el mateix
per a tots i que infants

i famílies prenen
consciència que és

un bé comú

Trinidad Guirado
Presidenta AMPA

IES Segur

Estem del tot a favor
d’aquesta oportunitat
per a moltes famílies

que no tenen recursos.
A més, ensenya els nens
i les nenes a compartir
i conservar el material.

És una iniciativa
molt bona per part de
l’Ajuntament i que ha

de continuar.

Manel Ramos
Director de l’IES

Camí de Mar

La reutilització genera
un estalvi a les famílies.
Els alumnes aprenen a
valorar allò que no és
seu. Un 90% ha estat
molt respectuós amb

el material. L’aportació
al medi ambient també
és important. Agraeixo

a l’Ajuntament el
seu suport impagable.
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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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Una de les promeses més importants que vaig fer durant la
passada campanya electoral va ser la gratuïtat dels llibres
escolars. Una iniciativa, vinculada a la seva reutilització, que
ja inclou tots els cursos i nivells dels centres educatius de
Calafell i més de 1.500 infants i joves, gairebé un 80% de la
comunitat educativa local.

Poques polítiques socials són tan clares i tan directes com
aquesta. Les famílies calafellenques aconsegueixen un estalvi
econòmic important. Però, a més, eduquem els nostres fills
en la idea de compartir els esforços, respectar les coses i tenir
cura del medi ambient. En realitat, no és una cultura tan i
tan nova, sinó la que ens van transmetre els pares als que
tenim certa edat. I que, també vull dir-ho, no hauríem d’haver
abandonat mai.

Som un govern progressista, que acredita el progressisme
amb projectes com aquest, que fomenten l’educació i la
solidaritat. Valors que, en realitat, no pertanyen a una
determinada opció política, sinó que són alguns dels elements
essencials d’una societat del segle XXI. Valors que comparteix
tothom, en definitiva. Potser per això el projecte de gratuïtat
i reutilització de llibres de text desperta tanta unanimitat dins
de la comunitat educativa de Calafell. I potser també per això
cada dia hi ha més ajuntaments que posen en marxa mesures
d’aquest tipus. Nosaltres, n’hem estat pioners al Baix Penedès
i ens alegra que altres municipis hagin fet la mateixa aposta.
És més, hem tornat a demostrar que complim allò que
prometem.

Una de las promesas más importantes que hice durante la
pasada campaña electoral fue la gratuidad de los libros
escolares. Una iniciativa, vinculada a su reutilización, que ya
ha incorporado todos los cursos y niveles de los centros
educativos de Calafell y más de 1.500 niños y jóvenes, casi
un 80% de la comunidad educativa local.

Pocas políticas sociales son tan claras y tan directas como
ésta. Las familias de Calafell consiguen un ahorro económico
importante. Pero, además, educamos a nuestros hijos en la
idea de compartir el esfuerzo, respetar las cosas y cuidar el
medio ambiente. En realidad, no es una cultura tan y tan
novedosa, sino la que nos transmitieron nuestros padres a
quienes tenemos cierta edad. Y que, también quiero decirlo,
no deberíamos haber abandonado nunca.

Somos un gobierno progresista, que acredita su progresismo
con proyectos como este, que fomentan la educación y la
solidaridad. Valores que, en realidad, no pertenecen a una
opción política concreta, sino que son algunos de los elementos
esenciales de una sociedad del siglo XXI. Valores que comparte
todo el mundo, en definitiva. Tal vez por eso el proyecto de
gratuidad y reutilización de libros escolares despierta tanta
unanimidad en la comunidad educativa de Calafell. Y tal vez
también por eso cada día más ayuntamientos ponen en
marcha medidas de este tipo. Nosotros hemos sido pioneros
en el Baix Penedès y nos alegra que otros municipios hayan
hecho la misma apuesta. Es más, hemos vuelto a demostrar
que cumplimos lo que prometemos.

Això sí que és política social
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde, amb un grup d’alumnes del col·legi Santa Creu, que van visitar recentment l’Ajuntament de Calafell.



educació

La regidoria de Treball dedica una jornada de networking als nous tipus de l’IVA-breus

L’Ajuntament de Calafell hi haurà invertit en aquest mandat municipal prop de 700.000 euros

Més de 1.500 alumnes dels
centres educatius de Calafell
tenen llibres escolars gratuïts,
gràcies al programa de
reutilització que l’actual govern
municipal va posar en marxa el
setembre de 2007. Són el 77%
del total d’infants i joves
matriculats.

Durant el curs 2009-2010, que
ara acaba, la gratuïtat ha arribat
a tots els nivells de primària i
secundària. Recordem que a
primer i segon de primària no
es reutilitzen els llibres, però
l’Ajuntament subvenciona el
30% del seu cost. El proper
curs 2010-2011 serà l’any de la

“definitiva consolidació” de
la iniciativa, segons la tinent
d’alcalde d’Educació, Teresa
Cumplido.

Ara, inversió per reposició

S’hi afegiran els alumnes que
cursin quart curs d’ESO a l’IES
Segur de Calafell, centre que
ofereix per primer cop aquest
nivell. “I a partir d’ara, la
inversió serà per reposar
material i atendre l’arribada
de nous alumnes”, afegeix
Cumplido. El reaprofitament
dels llibres és elevat, més del
90%, segons dades del curs
2008-2009.

Al llarg d’aquest mandat
municipal, l’Ajuntament de
Calafell haurà invertit prop de
700.000 euros en el projecte.

La reutilització de llibres, una
iniciativa pionera al Baix
Penedès, s’ha implantat de
forma gradual al llarg de tres
cursos. El projecte s’ha adaptat
als nous contiguts de la Llei
Orgànica de l’Educació (LOE),
que s’han introduït a aquest
mateix ritme. Tot i la introducció
dels llibres digitals als instituts,
els de paper continuaran
utilizant-se, mentre no es
completi l’edició de continguts
digitals.

Más de 1.500 alumnos de los
centros escolares de Calafell
tienen libros gratuitos, gracias
al programa de reutilización que
el actual gobierno municipal
puso en marcha en septiembre
de 2007. Son el 77% del total
de estudiantes matriculados.

Durante el curso 2009-2010,
que ahora acaba, la gratuidad
ha llegado a todos los niveles
de primaria y secundaria. En
primero y segundo de primaria
los libros no se reutilizan, pero
el Ayuntamiento subvenciona
el 30% de su coste. El próximo
curso 2010-2011 será el de la
“definitiva consolidación”
de la iniciativa, según la
teniente de alcalde de
Educación, Teresa Cumplido.

Se incorporarán los alumnos de
cuarto de ESO en el instituto de
Segur, centro que ofrece por
primera vez este nivel. “A partir
de ahora, la inversión será
para reponer material  y
atender la llegada de nuevos
alumnos”, añade Cumplido. El
reaprovechamiento de los libros
es elevado, más del 90%, según
datos del curso 2008-2009. A
lo largo de este mandato, el
Ayuntamiento habrá invertido
cerca de 700.000 euros en el
proyecto.

La reutilización de libros, una
iniciativa pionera en el Baix
Penedès, se ha implantado de
forma gradual a lo largo de tres
cursos. El proyecto se ha
adaptado a los nuevos
contenidos de la Ley Orgánica
de la Educación (LOE), que se
han introducido a este mismo
ritmo. Pese a la introducción de
libros digitales en los institutos,
los de papel continuarán
usándose mientras no se
complete la edición de
contenidos digitales.
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Imatge d’arxiu del lliurament de llibres escolars, al col·legi ‘Castell de Calafell’.

Més de 1.500 alumnes
participen en el projecte
de llibres escolars gratuïts
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entrevista

L’Ajuntament i Adif signen el lliurament dels tancaments efectuats a la via del tren a Calafell.breus

Teresa Cumplido, tinent d’alcalde d’Educació de l’Ajuntament de Calafell

La tinent d’alcalde d’Educació,
Teresa Cumplido, considera
“assolida” la promesa electoral
d’impulsar la gratuïtat dels
llibres escolars. “Hem
aconseguit plenament els
objectius que volíem:
ajudar i educar”, diu.

Pregunta: Quin estalvi
significa per a les famílies
aquest projecte?
Resposta: Depèn dels casos
perquè hi ha llibres que, per la
seva naturalesa, no es poden
reutilitzar. L’estalvi oscil·la entre
120 i 220 euros per infant.
També subvencionem amb
una quantitat fixa els alumnes

de primer i segon de primària,
que usen llibres fungibles. No
obstant, tan important és
l’economia com l’educació.
Pregunta: Per què?
Resposta: Perquè amb la
reutilització dels llibres estem
formant els infants en valors
com l’esforç compartit i el
respecte pel medi ambient.
Aquest és per damunt de tot
un projecte educatiu, per bé
que significa un suport
importantíssim a les famílies.

Pregunta: Com ha funcionat
el projecte fins avui?
Resposta: Molt bé. El primer
any va haver-hi alguna petita

reticència, segurament pel canvi
i la novetat. Però els avantatges
i beneficis del projecte es van
fer evidents immediatament i
l’acceptació per part de la
comunitat educativa ha estat
altíssim. És més, prop del 80%
de les famílies s’han acollit a
la iniciativa.

Pregunta: I com han acollit
els alumnes la reutilització?
Resposta: Amb un altíssim
grau de col·laboració i
responsabilitat. De mitjana es
pot reaprofitar més del 90%
del material. Aquesta xifra és
un clar indicatiu de l’èxit
educatiu d’aquest projecte.

La teniente de alcalde de
Educación, Teresa Cumplido,
cree “realizada” la promesa
electoral sobre la gratuidad de
los libros escolares. “Hemos
conseguido plenamente los
objetivos de ayudar y
educar”, dice.

Pregunta: ¿Qué ahorro
consiguen las familias?
Respuesta: Depende de cada
caso, porque hay libros que, por
su naturaleza, no pueden
reutilizarse. El ahorro oscila de
120 a 220 euros por alumno.
También subvencionamos con
una cantidad fija a los alumnos
de primero y segundo de
primaria, que susan libros
fungibles. No obstante, es tan
importante el aspecto
económico como el educativo.

Pregunta: ¿Por qué?
Respuesta: Porque con la
reutilización estamos formando
a los alumnos en valores como
el esfuerzo compartido y el
respeto al medio ambiente.
Este es por encima de todo
un proyecto educativo, aunque
representa un apoyo decisivo
a las familias.

Pregunta: ¿Ha funcionado
bien el proyecto?
Respuesta: Muy bien. El primer
año hubo alguna reticencia,
seguramente por la novedad.
Pero los beneficios y ventajas
se hicieron evidentes enseguida
y la aceptación por parte de la
comunidad educativa ha sido
altísima. Cerca del 80% de las
familias participa en la iniciativa.

Pregunta: ¿Y cual ha sido la
respuesta de los alumnos?
Respuesta: Una altísima
colaboración y responsabilidad.
De media se reaprovecha más
del 90% del material. La cifra
es un claro indicativo del éxito
educativo del proyecto.

Teresa Cumplido, amb l’equip de la llar d’infants ‘Els Terrossets’, durant la jornada de portes obertes el passat 15 de maig.

‘Hem assolit plenament
els objectius d’ajudar les
famílies i educar els infants’



enquesta ciutadana
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1. Què opina de la reutilització de llibres escolars?
2. Què li ha semblat l’experiència realitzada a Calafell?
3. Quins avantatges hi troba?

Anna Nin
Mare del col·legi

Castell de Calafell

1. És una bona idea

2. Bona, tot i que algun
llibre ha arribat en

mal estat

3. L’estalvi que
suposa per a les

famílies

M. Carmen Martínez
Mare de l’IES Segur

de Calafell

1. Crec que és un
projecte molt correcte

2. Molt positiva

3. S’ensenya als
nens a tenir cura dels

llibres. Aprenen a
estimar-los, a llegir-los,

a estudiar-los i a no
guixar-los

Jaume Ferré
Professor de

l’IES Camí de Mar

1. És una molt bona
idea que, a la vegada,
ajuda el medi ambient

2. Bona

3. L’alumnat pren
consciència que ha de
reciclar i té més cura
dels llibres que l’any
següent utilitzaran

els companys

Laura Tarazón
Mare del col·legi

Castell de Calafell

1. És una molt
bona idea

2. Bona

3. L’estalvi
que aconseguim

les famílies

María José Cortés
Membre de l’AMPA

del col·legi La Ginesta

1. Qualitat/preu no surt
tant econòmic. No

compensa el que dones
amb el que reps. Molts
llibres arriben bruts i en

males condicions

2. No tant positiva
com semblava

3. És més política de
guanyars punts que

realment ajut.

Lídia Valls
Mare del col·legi

Castell de Calafell

1. La idea està bé

2. L’experiència
ha estat bona, tot i

que cal dir que algun
llibre arriba en mal estat

3. L’estalvi econòmic

Juani Rincón
Tresorera AMPA

IES Segur de Calafell

1. N’estic completament
a favor. És una manera

d’aconseguir que
tothom tingui

els llibres

2. Molt positiva

3. Compartir i conservar
els llibres és bo

per a tot l’alumnat

Rocío Barrios
Mare de l’IES Segur

de Calafell

1. És genial

2. Abans, els llibres
passaven de germans a
germans i ara canvien
cada any. Amb aquest

projecte estalvies diners
si tens més d’un fill

3. No hem d’estar
buscant els llibres

i no es malmet
material

Cristina Torres
Tècnica integració

social IES Camí de Mar

1. Els llibres circulen i es
redueix el material

2. Molt positiva

3. És un ajut molt
important a les famílies
i els alumnes aprenen la

cultura del reciclatge.
És un bon tema

per a una escola verda
com aquesta

Josep Almena
Director de l’IES
Segur de Calafell

1. Facilita l’accés de
tothom als llibres. La
implicació municipal

és molt bona

2. Molt positiva

3. Que a l’inici del curs
els alumnes tinguin tot

el material.
Promou el fet de

compartir i conservar i
ajuda el medi ambient
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400 persones visiten els museus i monuments locals en el Dia Internacional dels Museus.breus

L’Ajuntament ha presentat a
la Generalitat un projecte per
acollir-se a la setena
convocatòria de la Llei de Barris,
que preveu efectuar una inversió
 de 8,6 milions d’euros per
revitalitzar el nucli antic de
Calafell. El projecte, que va
presentar-se en un acte públic
el passat 19 de maig, ha estat
redactat després d’un procés
de participació ciutadana.

La preparació d’aquest projecte
ha evidenciat el retrocés que el
nucli del Poble ha experimentat
des de fa uns anys, amb la
pèrdua de població i el seu
envelliment, la proliferació
d’habitatges i solars buïts i una

minva acusada de l’activitat
econòmica. Ara, el projecte vol
precisament “invertir la
tendència i retornar-li la vida
al barri”, segons l’alcalde, Jordi
Sánchez.

Per aconseguir-ho, el projecte
presentat a la Generalitat

planteja tres estratègies. La
primera, revaloritzar el patrimoni
històric existent al barri. La
segona, millorar l’habitabilitat.
I la tercera, millorar l’oferta
d’equipaments i espais de
trobada per garantir la cohesió.

L’alcalde destaca que “el
nucli antic té problemes
importants, però a la
vegada potencialitats molt
importants que hem de
desenvolupar”. Jordi Sánchez
afegeix que “per exemple, el
nucli del Poble perd població,
però segueix tenint una
capacitat associativa que no
sempre es dóna en altres
nuclis”.

D’acord amb les bases de la
Llei de Barris, la inversió serà
assumida al 50% per la
Generalitat i l’Ajuntament. Però
com l’Ajuntament hi dedicarà
també altres recursos provinents
de subvencions, el repartiment
serà el següent: l’Ajuntament,
el 46%; la Generalitat, el 46%;
i amb càrrec al Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya, el 8%
restant.

El tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré, subratlla que
“al nucli del Poble s’hi estan
desenvolupant i hi ha
previstes altres actuacions
per import de 8,3 milions
d’euros”. Per això, el total
d’inversió que s’acumularà al
barri en els propers anys serà
de pràcticament 17 milions
d’euros.

Segon intent

L’equip de govern municipal ha
apostat pel nucli antic amb
l’ànim d’assegurar el tret. L’any
passat, l’Ajuntament va
presentar a l’anterior
convocatòria de la Llei de Barris
un pla de reforma integral del
sector de platges de Segur. Però
no va reeixir, perquè la població
de primera residència era
insuficient per complir els
mínims exigits. “El nucli antic
reuneix condicions per poder
tenir èxit i, en tot cas, les
actuacions que prevèiem a
Segur les estem tirant
endavant amb altres fonts
de finançament”, recorda
Ramon Ferré.

L’Ajuntament vol invertir la tendència de retrocés i envelliment del nucli del Poble

Presentat a la Llei de Barris un
projecte de 8,6 milions d’euros
per insuflar vida al nucli antic

territori

Presentació del projecte, el passat 19 de maig a l’antic Centre Cultural i Recreatiu de la Cooperativa Agrícola.

La imatge de la pàgina següent mostra
el sector inclòs en el projecte, sobre una
foto de satèl·lit del nucli del Poble. És un
sector de 14,5 hectàrees, on viuen unes

1.500 persones.

La inversió que
s’acumularà al
Poble, amb altres
projectes, serà de
17 milions d’euros



La casa de cultura de Cal Bolavà ofereix 17 cursos i tallers (6 de nous) aquesta primavera i estiu.breus
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esport

El Barça i el Depor de la Corunya (9-10) protagonitzen un nou partit de la lliga estatal de futbol indoor.breus

Prop de 4.000 persones van participar el
passat 2 de maig en la segona edició de la
Festa de l’Esport. Les entitats esportives de
Calafell van poder ensenyar a tothom la seva
activitat, en una jornada que va celebrar-se
a les instal·lacions esportives del Passeig
de la Unió. Les piscines municipals Vilarenc
Aqua es van afegir a la celebració amb una

jornada de portes obertes i diverses activitats.
El regidor d’Esports, José Manuel Núñez,
valora “l'elevada participació en una
trobada que té com a esperit fomentar
la cohesió social al municipi, al
voltant d’un fet tan saludable com
l’esport”. 83 voluntaris van contribuir a
l’èxit de la jornada.

Èxit de la
2a Festa
de l’Esport



Alumnes de Calafell, a un concurs televisiu sobre els Jocs

www.tarragona2017.org
Web oficial de la candidatura de Tarragona als Jocs Mediterranis de l’any 2017

L’escriptora Maria Barbal repassa la seva producció literària al Museu Casa Barral.breus

Alumnes dels centres educatius de Calafell participen en el concurs televisiu ‘Del 12 al 17’, que
emet el canal públic de TDT TAC12 i que versa sobre els Jocs de la Mediterrània. En el programa
hi participen escolars de les diferents subseus de la candidatura de Tarragona 2017. A la foto,
recepció a l’Ajuntament de Tarragona a l’equip guanyador, el col·legi Sant Pau de Tarragona, i
al finalista, l’IES Ramon Barbat, de Vila-seca. Els programes poden veure’s també a Internet a:
http://tac12.xiptv.cat/programa/222/del-12-al-17?a7eca8862593b770ffa28e0532e39562

Calafell rebrà la propera
tardor la visita de la comissió
d’avaluació del Comitè
Internacional dels Jocs de la
Mediterrània. Per això,
l’Ajuntament es coordinarà
amb la resta de seus i subseus
de la candidatura que encapçala

la ciutat de Tarragona per als
Jocs Mediterranis de l’any
2017. Calafell acolliria les
competicions de futbol, esgrima
i tennis de taula.

El passat 4 de maig, a Reus, la
candidatura tarragonina va

constituir un comitè de
coordinació de les diferents
subseus per tal d’organitzar
aquesta visita. A la reunió va
assistir-hi l’alcalde de Calafell,
Jordi Sánchez.

Amb aquest mecanisme,

Tarragona i les subseus incloses
en la candidatura, entre elles
Calafell, treballaran colze a colze
per convèncer la comissió
avaluadora del Comitè
Internacional que Tarragona té
un projecte fort i guanyador.

‘Un projecte engrescador
per a Calafell’

L'alcalde de Calafell explica que
la proposta de Tarragona 2017
“és molt il·lusionant i per
Calafell pot suposar un salt
endavant que ens situï
encara més en el mapa
internacional”. Jordi Sánchez
afegeix que si Tarragona
aconsegueix els Jocs, la subseu
de Calafell significarà “un canvi
d'escala pel que  fa als
equipaments esportius del
municipi. Tot això per no
parlar de la transformació
de la ciutat i l’impacte
econòmic que es calcula
que tindran aquests Jocs”.

La comissió d'avaluació que es
desplaçarà a Tarragona està
integrada per representants del
Comitè Internacional dels Jocs
de la Mediterrània que visiten
totes les ciutats candidates per
comprovar sobre el terreny la
proposta tècnica, resoldre
dubtes i, en general, valorar el
grau d'adhesió institucional i
implicació social del territori.

En acabar, la comissió
avaluadora elabora un informe
de les candidatures que, si bé
no té caràcter vinculant, sí que
té una incidència elevada en la
decisió final que el Comitè
Internacional prendrà l'any 2011
reunit en assemblea.

El municipi es coordinarà amb la resta de subseus de la candidatura que encapçala Tarragona

El comitè avaluador dels Jocs
Mediterranis 2017 visitarà
Calafell la propera tardor

9

esport
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innovació

La calafellenca Magda Juncosa guanya a Riudoms el premi ‘Arnau de Palomar’ de narrativa breu.breus

El govern català subvenciona amb 200 euros la recepció via satèl·lit si no hi ha cap altra opció

La Generalitat ha invertit a
Calafell prop d’un milió d’euros
en equips i torres per millorar
els problemes de recepció de la
Televisió Digital Terrestre (TDT).
Ho va anunciar a Calafell, el 4
de maig, el director general de
Xarxes i Infraestructures de
Telecomunicacions del govern
català, Josep Ramon Ferrer.

El director general es va
entrevistar amb l’equip de
govern i amb els portaveus dels
grups municipals per abordar
els problemes que el
desplegament de la TDT ha
ocasionat al municipi. També
els va informar de les mesures
ja preses per la Generalitat, dins

del Pla Catalunya Connecta, i
el calendari previst per acabar
de resoldre la situació.

Orografia molt complicada

Ferrer va destacar que Calafell
és “una de les zones més
complicades de Catalunya”
per la seva orografia. També va
indicar, però, que “ara hi ha
un molt bon senyal a la
major part del munici”: la
cobertura és del 97% d’usuaris.
I va reconèxier que alguns punts
del municipi potser hauran de
rebre la TDT via satèl·lit.

Aquesta darrera és una opció
que rep una subvenció de la

Generalitat de 200 euros per
usuari. L’ajut es tramita a través
dels instal·ladors i, en tot cas,
la Generalitat recomana als
afectats consultar a aquests
tècnics per saber si és necessària
l’alternativa del satèl·lit.

El director general va posar
Calafell com “un dels millors
exemples de col·laboració
i implicació per resoldre
aquest problema”. També va
confirmar el compromís per
seguir treballant amb
l'Ajuntament “per millorar la
cobertura de la TDT, però
també la de la telefonia
mòbil i les connexions a
internet”.

La Generalitat ha invertido en
Calafell cerca de un millón de
euros en equipos y torres para
mejorar la recepción de la TDT.
El 4 de mayo lo anunció en
Calafell el director general de
Redes e Infraestructuras de
Telecomunicaciones del
gobierno catalán, Josep Ramon
Ferrer.

El director general se entrevistó
con el equipo de gobiern y con
los portavoces de los grupos
municipales para abordar los
problemas que el despliegue
de la TDT ha ocasionado en el
municipio. También informó de
las medidas ya tomadas por la
Generalitat, dentro del Plan
Catalunya Connecta, así como
del calendarios para acabar de
solucionar la situación.

Ferrer destacó que Calafell es
“una de las zonas más
complicadas de Catalunya”
por su orografía. También
indicó, no obstante, que “la
mayor parte del municipio
recibe una muy buena
señal”: la cobertura es del 97%
de usuarios. Y reconoció que
algunos puntos del municipio
probablemente deberán recibir
la TDT vía satélite. Esta última
es una opción subvencionada
con 200 euros por usuario por
la Generalitat. La ayuda la
tramitan los instaladores y se
recomienda a los afectados
consultarles si es necesaria la
alternativa del satélite.

El director general puso a
Calafell como “uno de los
mejores ejemplos de
colaboración e implicación
en este problema”. También
confirmó que seguirá
trabajando con el Ayuntamiento
“para mejorar la cobertura
de telefonía móvil y la
conexión a internet”.

Atenent els mitjans de comunicació, el 4 de maig, després de la reunió a l’Ajuntament. D’esquerra a dreta, el tinent d’alcalde
d’Innovació, Carles Rion; el director general de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions, Josep Ramon Ferrer; l’alcalde, Jordi
Sánchez; i el director territorial del departament de Governació i Administracions Públiques, Francesc Tarragona.

La Generalitat inverteix un
milió d’euros per resoldre
la recepció de la TDT



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

www.catalunyaconnecta.cat
A l’ítem ‘Dades per comarca’ trobareu el detall de les actuacions al Baix Penedès.

L'Ajuntament va aprovar, en el ple celebrat
el passat 29 d’abril, cedir a la Generalitat un
terreny a la urbanització Baronia del Mar amb
la finalitat que s’hi instal·li un nou repetidor
de Televisió Digital Terrestre (TDT). El solar, que
és de propietat municipal i té 30 metres
quadrats de superfície, està situat a l’illa
delimitada pels carrers Miracle,  Sant Tomàs i
Vista Alegre, i es lliurarà al Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat. L’acord es va
prendre per unanimitat.

La cessió és “un pas més de l'Ajuntament
per contribuir a solventar el problema”,
segons el tinent d’alcalde d’Innovació, Carles
Rion. El regidor recorda que “la recepció de
la TDT no és una competència municipal,
però hem dedicat molts esforços durant
aquest mandat a resoldre el problema
que tenien molts ciutadans del nostre
municipi”.

Punts encara amb dificultats

Tot i que la cobertura és del 97% dels usuaris,
“hi ha punts que tenen encara serioses
dificultats, entre ells la pròpia Baronia del
Mar i el sector del  carrer Lituània, a Segur,
i l’Ajuntament treballa amb la Generalitat
per millorar-ho”, afegeix Rion.

A Calafell ja hi ha tres repetidors del senyal
televisiu. Dos d’ells funcionen gràcies a la
inversió efectuada per l’Ajuntament o a la
cessió de terrenys i usos a la Generalitat, en el
marc del Pla Catalunya Connecta. El nou
repetidor donarà cobertura a la zona de
Baronia del Mar i també al veí municipi de
Bellvei.

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad, el
29 de abril, ceder a la Generalitat un terreno
en la urbanización Baronía del Mar para la
instalación de un nuevo repetidor de TDT. El
solar es de propiedad municipal y tiene 30
metros cuadrados. La cesión es “un paso
más del Ayuntamiento para contribuir a
solventar el problema”, según el teniente
de alcalde de Innovación, Carles Rion. Añade
que “no es una competencia municipal,
pero en este mandato hemos dedicado
muchos esfuerzos a dar soluciones”.
Aunque la cobertura es del 97%, “hay puntos
con serias dificultades y trabajamos con
la Generalitat para resolverlos”.

En Calafell ya existen tres repetidores. Dos de
ellos funcionan gracias a la inversión hecha
por el Ayuntamiento o a la cesión de terrenos
y usos a la Generalitat, dentro del Plan
Catalunya Connecta. El nuevo repetidor dará
cobertura a la zona de  Baronía del Mar y
también al vecino municipio de Bellvei.

La cobertura de senyal al terme municipal és actualment del 97%

L’Ajuntament cedeix un
terreny per instal·lar un
altre repetidor de TDT

L’Ajuntament
publica el
calendari del
contribuent
L’Ajuntament ha fet públic el
calendari del contribuent per a
2010. El tinent d’alcalde de Serveis
Internts, Joan Carles Robert, ha
explicat que “aquesta eina
permet conèixer a la ciutadania
en quins moments ha de complir
amb la hisenda municipal i, així,
poder planificar-se”. Cal recordar
que els contribuents poden
domiciliar els pagaments (cal
adreçar-se a les oficines de BASE).
A més, hi ha l’opció de fer el
pagament durant els períodes
voluntaris. Els terminis vius són
els següents:

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
en un compte bancari, 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.

1111

innovació
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Els serveis i cursos de formació de la regidoria de Treball poden consultar-se a http://treball.calafell.catbreus

El govern central finançarà cinc projectes a través del Fons per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local

L’Ajuntament ha adjudicat les
obres de tres dels projectes
que es finançaran a càrrec del
Fons Estatal per a l’Ocupació i
la Sostenibilitat Local, el segon
Pla Zapatero. La primera
d’aquestes obres és la millora
de l’accessibilitat al pas soterrat
de la via del tren al carrer Sant
Pere. Aquest projecte, que
preveu la instal·lació d’un
ascensor, té un pressupost de
203.155,26 euros i ha estat
adjudicat a l’empresa AMC-5.
Els treballs començaran el mes
de juny i estaran enllestits a
l’estiu.

Segons l’alcalde, Jordi Sánchez,
aquesta actuació “suprimirà

una barrera arquitectònica
que suposen les actuals
escales, farà més accessible
el pas i reforçarà la unió
entre els nuclis de la Platja
i del Poble”.

La segona obra adjudicada és
l’adequació d’un espai al
complex municipal de piscines
Vilarenc Aqua perquè s’hi
instal·li la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament. El projecte té
un cost de 165.300,20 euros i
ha estat adjudicat a l’empresa
Gabinet Tècnic Equilater SL. És
previst que els treballs estiguin
enllestits a meitats de juliol.

La regidoria d’Esports guanyarà

un espai molt més ampli que
l’actual, que inclourà una sala
de conferències i de reunions,
que estarà a disposició de les
entitats esportives del municipi.
El regidor d’Esports, José
Manuel Núñez, destaca
“l’avantatge de comptar
amb unes dependències
àmplies, a més finançades
per l’Estat”.

I la tercera obra adjudicada és
l’adequació del celler de la
Masia de Cal Bolavà com a
noves dependències culturals
per al nucli del Poble. Amb una
inversió de 195.000, les obres
han estat adjudicades a JJ
Fusters i duraran tres mesos.

El Pla Zapatero 2 finançarà a
Calafell un total de cinc
projectes, amb una aportació
del govern de 2,47 milions
d’euros. A banda de les tres
obres ja adjudicats, es
destinaran 1.715.019,03 euros
a la reforma d’un sector del
nucli de Segur, comprès entre
la carretera C-31 i la via del
ferrocarril, que té com a eix el
carrer Emigdio Rodríguez Pita.
S’hi millorarà la xarxa d’aigua
potable i la de sanejament i es
renovarà l’enllumenat públic.

I el cinquè projecte, amb una
inversió de 167.000 euros,
consistirà en l’adequació d’un
tram de la rambla de Mossèn
Jaume Tobella, entre els carrers
Màrtirs i del Mar, també al nucli
del Poble. El Pla Zapatero
finançarà obres de clavegueram
i d’altres serveis soterranis,
nou enllumenat públic i el
mobiliari urbà.

La regidoria d’Esports s’instal·larà al complex municipal de piscines Vilarenc Aqua.

Adjudicades tres de les
obres del nou Pla Zapatero

obres



Joventut de Calafell inicia nous cursos d’educació en el lleure per respondre a la demanda creixent.breus

Antecedents
del projecte

Setembre de 2009
S’encarrega la redacció del
projecte a l’empresa Logística
Integral

Novembre de 2009
L’Ajuntament rep el projecte

Gener de 2010
El projecte és corregit i esdevé
definitiu

Març 2010
El projecte surt a licitació
per a l’adjudicació dels treballs
de fabricació de les plaques
i de la seva instal·lació

Maig 2010
S’adjudiquen els treballs

Estiu de 2010
Instal·lació de les plaques
(es preveu enllestir a finals
de l’estiu)

L’Ajuntament col·locarà un total
de 525  plaques de carrer al
nucli de Segur de Calafell i a la
urbanització Bellamar, segons
el projecte que és a punt
d’adjudicar-se. Amb una inversió
de gairebé 85.000 euros,
aquesta actuació resoldrà una
problemàtica històrica que
provoca innombrables
problemes al veïnat i a les
empreses i establiments.

El tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré, explica que “la
nova senyalització
substituirà l’actual, obsoleta
i amb incomptables
insuficiències, i molt sovint
il·legible”. Ferré afegeix que
“estem treballant en el
projecte des de fa mesos i
ens trobem ja a punt

d’adjudicar els treballs
d’instal·lació”. Uns treballs, per
cert, que s’encarregaran a tres
empreses de Segur (diferents
de la que fabricarà les plaques),
per tal de donar feina a
empreses del municipi.

De la seva banda, la tinent
d’alcalde de Via Pública, Ana
María González, subratlla que
“estem fent des de fa
mesos un treball conjunt
entre les àrees de Territori i
Via Pública, en coordinació
amb les regidories de
Patrimoni Històric i
d’Urbanitzacions per posar
al dia la senyalització
informativa del municipi de
Calafell, un treball que inclou
moltes actuacions a més de
les plaques de carrer”.

Inversió de 85.000 euros per posar al dia una retolació obsoleta

L’Ajuntament col·locarà més
de 500 plaques de carrer al
nucli de Segur de Calafell

També senyalització a urbanitzacions i monuments
L’Ajuntament ha adjudicat a
l’empresa comarcal Zaera SL
la nova retolació que indica
com arribar a la Ciutadella
Ibèrica. També ha ajudicat a
l’empresa Proseñal la nova
senyalització que s’instal·larà
a les entrades de les
urbanitzacions del terme
municipal. Aquests rètols
seguiran el model dels que
es van col·locar l’estiu passat
als accessos a Mas Romeu,
que segueix la imatge
corporativa municipal, obra
del dissenyador América
Sánchez. En la mateixa

adjudicació hi ha inclosa la
instal·lació de rètols a les
entrades al municipi. Així
mateix, l’Ajuntament ha
elaborat un projecte per
senyalitzar els monuments
locals. El pressupost és de
32.284,03 euros. El projecte
s’ha presentat aquest
passat abril a la convocatòria
de subvencions del Pla de
Desenvolupament Turístic
de la Generalitat. També
s’està treballant en altres
accions per millorar la
senyalització d’orientació
turística del municipi.
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via pública

La nova retolació a l’entrada de la urbanització Mas Romeu.
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Calafell és un dels protagonistes del suplement que la revista ‘Viajar’ ha dedicat a la Costa Daurada.breus

economia local

La regidoria de Treball va posar
en marxa el passat 17 de maig
un curs que formarà persones
en situació d’atur com a
administratius polivalents per a
petites i mitjanes empreses. És
una especialitat professional
que, malgrat la crisi, té una gran
demanda en general.

Setze alumnes seguiran el curs
fins abans de les festes de
Nadal. El programa consta de
610 hores lectives. Hi ha cinc
mòduls: recursos humans;
comptabilitat; vendes, compres
i màrqueting; atenció al
públic/recepció, i anglès.

El curs capacita els alumnes
per desenvolupar tasques i
funcions pròpies del personal
administratiu, però abasta tant
la gestió administrativa (incloent
l’organització i control d’un
arxiu) com també tècniques

de comunicació i atenció al
client.

La regidora de Treball, Yolanda
Almagro, va demanar als
alumnes, durant l’acte
d’inauguració del curs, que
no desaprofitin “aquesta
oportunitat d’adquirir una
formació de qualitat que
farà que els sigui més fàcil
trobar un lloc de treball”.

Aquest curs de formació
ocupacional està subvencionat
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i pel Fons Social
Europeu.

En marxa un curs per formar aturats com
a administratius polivalents per a pimes

La promoció que ha fet el Patronat
Municipal de Turisme aquest mes
de maig a Bilbao i a Vielha e Mijaran
(municipi que s’ha agermanat amb
Calafell) s’ha saldat amb una
excel·lent acollida.

El Patronat va ser present a la fira
Expovacaciones de Bilbao del 6 al 9
de maig, dins de l’estand de Turisme
de Catalunya, en format córner amb
la resta de la Costa Daurada. El
tinent d’alcalde de Turisme, Àngel
Verge, destaca que “vam atendre
moltíssimes consultes. Les més
freqüents eren relacionades
amb la destinació de turisme
familiar, l’allotjament i les
platges”.

Expovacaciones, que arribava a la
30 edició, és el certamen turístic
més important del nord de l’Estat i
està orientat a una població de més
de quatre milions de persones.

Del 30 d’abril al 2 de maig, la carpa
del Patronat de Turisme va visitar
Vielha e Mijaran. Tot i l’adversa
climatologia, la resposta del públic
aranès va ser elevada. Àngel Verge
explica que “a més de l’interès
demostrat pels aranesos per
l’oferta turística de Calafell,
cal subratllar la col·laboració
de les institucions i entitats
locals, especialment
l’Ajuntament de la ciutat
agermanada de Vielha”.

Sector laboral amb gran demanda d’ocupació, malgrat la crisi

Bona acollida a la promoció
turística a Bilbao i a Vielha

La marca de turisme familiar, principal motiu de consulta

Dalt: la promoció a Vielha, amb les autoritats locals de Calafell i de la capital aranesa.
Baix: el tinent d’alcalde de Turisme (a l’esquerra) a la fira Expovacaciones de Bilbao.

Yolanda Almagro
Regidora de Treball
És una oportunitat
per adquirir una
formació que ajuda
a trobar feina



entitats

19 alumnes immigrants acaben un curs d’iniciació a la llengua catalana que s’ha fet a Segur.breus

El futbol i el bàsquet
locals assoleixen l’ascens

Els clubs i equips de Calafell tanquen una gran temporada esportiva

La 2009-2010 ha estat una
gran temporada esportiva
per als clubs calafellencs. A
banda l’èxit del Club Patí
Calafell, que estrenava
categoria i ha guanyat la
Copa del Príncep d’hoquei,
dos equips locals de futbol i
bàsquet s’han proclamat
campions de les seves
divisions i han assolit l’ascens.

El Club Futbol Calafell va
rubricar avançadament l’èxit.
El passat 16 de maig, a falta
de dues jornades pel final de
lliga, es va proclamar
matemàticament campió del
seu grup de Segona
Territorial i va assolir l’ascens
de forma directa a Primera
Territorial. Va ser un partit
molt disputat (el Constantí
era rival directe), que va
omplir amb més de 700
persones el camp de futbol
municipal del Passeig de la
Unió. La “tarda màgica”, que
posava fi a deu anys d’espera
des del descens de l’any
2000, va ser transmesa en
directe per Calafell Ràdio.

De la seva banda, l’equip
sènior A de bàsquet del CB
Calafell s’ha imposat en el
campionat de Tercera
Catalana i ha aconseguit
l’ascens a Segona Catalana.
És una categoria on ja havia
jugat fa sis anys. L’èxit es va
celebrar, el passat 8 de maig,
amb una gran festa al pavelló
municipal Jaume Vilamajó,
amb la participació de tots
els equips de l’entitat.

L’Ajuntament ha anunciat
un homenatge conjunt als
dos clubs. L’homenatge
destacarà que aquests èxits
han estat assolits bàsicament
amb jugadors de la pedrera
de totes dues entitats.

El CF Calafell, celebrant el campionat i l’ascens, el passat 16 de maig.

L’alcalde i el regidor d’Esports, felicitant el CB Calafell pel campionat i l’ascens aconseguits.
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ciutadans

Centenars de persones se sumen al festival en solidaritat amb els damnificats pel terratrèmol de Xile.breus

Dos atletes calafellencs, Toni
Duart i Alessia Bertolino, han
participat en la 25è edició de
la Marathon de Sables, que és
considerada la prova atelètica
més dura del món. La cursa es
va disputar al desert del Sàhara,
del 2 al 12 d’abril, amb un
recorregut de més de 200
quilòmetres sota temperatures
extremes. I en el cas de la
participació calafellenca va tenir
un perfil solidari, ja que com
en les darreres edicions de la
prova, els atletes locals feien
campanya per cridar l’atenció
sobre les malalties cancerígenes
que pateixen els infants.

Alessia Bertolino va acabar
quarta en la categoria
femenina i la número 64 en
la classificció general. Toni
Duart, de la seva banda, va ser
el 23è de la classificació de
veterans i el 70è de la general.

L’alcalde, Jordi Sánchez, va
rebre els esportistes al passat
14 de maig i va destacar “la
força mental, l’equilibri i la
voluntat d’aquesta parella
de calafellencs, que han
portat el nom de Calafell a
una prova tan dura”.

Duart va coincidir a dir que
“el factor psicològic juga
un paper molt important
en una cursa així”. I Bertolino
va afegir que “la preparació
mental significa un 70%
del total de l’entrenament
per a la Marathon des
Sables. És una experiència
de vida, treus el més
autèntic de tu mateix”.

Superació calafellenca
al desert del Sàhara

Esportistes locals participen a la que és considerada la prova atlètica més dura del món

Diferents imatges de la participació
calafellenca a la Marathon des Sables.
Baix de tot a la dreta, l’alcalde va rebre
Toni Dalmau i Alessia Bertolino.



educació

Primer país del rànquing educatiu mundial

La directora de l’escola “Castell de Calafell”,
Lluïsa Sánchez, va participar, del 12 al 16
d’abril, en una estada a Finlàndia per conèixer
de primera mà el seu sistema educatiu. El país
nòrdic encapçala el rànquing mundial de
qualitat educativa.

La directora del “Castell de Calafell” va obtenir
una beca d’aprenentatge de l’Organisme
Autònom de Programes Educatius Europeus i el
Centre Europeu de Desenvolupament de
Formació Professional. Aquestes beques permeten
fer visites d’estudi a inspectors, directors i caps
d’estudis de centres educatius. L’estada va fer-
se a la localitat de Joensuu, una ciutat universitària
situada a la regió de Carèlia.

Lluïsa Sánchez va participar en un programa
sobre l’avaluació de la qualitat de les escoles. Va
presentar-hi una ponència sobre els sistemes de
qualitat vigents a les escoles catalanes.

Segons la directora del “Castell de Calafell”,
l’objectiu de la visita era “veure com es treballa
en diferents centres, saber el funcionament
general del sistema educatiu, conèixer la
seva estructura, que és molt diferent a la
nostra i valorar per què és important
l’autoavaluació i com aplicar-ne els
resultats per millorar l’educació”. Lluïsa
Sánchez afegeix que “l’educació finlandesa
reflecteix una societat molt autònoma, en
la qual el sistema educatiu és menys
burocràtic i més transparent”.

17

La directora de l’escola ‘Castell de Calafell’, presentant la seva
ponència, sobre qualitat i avaluació.

Calafell aprén
de les escoles
de Finlàndia
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Laura Solé, en categoria júnior, i Jesús Jiménez, en la sènior, guanyen el XVII Concurs de Cartes d’Amor.breus

270 puntaires
a la XVI
Trobada

270 puntaires van
participar el 10 de
maig en la XVI edició
de la Trobada de
Puntes de Coixí de
Calafell, organitzada
per l’Agrupació
Recreativa Cultural
(ARC). Unes 50
puntaires eren de
Calafell. La partipant
més jove va ser la
vendrellenca Elisabet
Díaz Navarro, de 9
anys. La més gran, la
calafellenca Rosa
Güell Ràfols, de 87
anys.

ciutadans

La Llar de Jubilats del Poble de
Calafell ha celebrat, els dies 14,
15 i 16 de maig, els actes
commemoratius del seu 25è
aniversari. La major part d’activitat
van tenir lloc a la placeta de Cal
Cubano, on té el seu local des de
fa uns anys la veterana entitat.

Les celebracions van arrencar amb
una cantada d’havaneres a càrrec
del grup calafellenc Veles i Vents.
L’endemà, va haver-hi una ballada
de sardanes, amenitzada per la
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
i, tot seguit, va servir-se un vermut
tradicional. I el darrer dia, a l’església
de la Santa Creu va oficiar-se una
missa en record dels socis difunts i,

a continuació, una exhibició del ball
de faixes a la placeta de Cal Cubano.

En acabar, l’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va descobrir una placa
commemorativa del 25è aniversari
a l’interior del local de la Llar. Tot
seguit, va tenir lloc un dinar i un
ball.

La regidora de Benestar Social,
Maria Josepa Sans, va felicitar la
Llar del Poble de Calafell i va agrair
“el treball que fan les entitats
del municipi, en especial les
que apleguen la gent gran,
que demostren una
extraordinària i envejable
vitalitat”.

La Llar de Jubilats del Poble
celebra el 25è aniversari

Veterana entitat de les persones granss

A la foto de l’esquerra, l’alcalde amb els integrants de la junta directiva de la Llar.
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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.

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)



1 dimarts

>Dia Mundial sense Fum
Estand informatiu al
mercadal de la Platja
de 10 a 13 h

4 divendres

>Dia Mundial sense Fum
Estand informatiu al
mercadal de Segur
de 10 a 13 h

5 dissabte

>XXVI Arrossejat Popular
Festa gastronòmica dedicada
al menú tradicional dels
pescadors de Calafell.

Torns de servei
13 h, 14 h i 15 h
Passeig Marítim
Confraria de Pescadors
Preu tiquet 9 euros

>IV Miniolimpíades
Esports: Futbol, bàsquet,
salvament aquàtic, tennis i
vòlei platja
de 9.30 a 13.30 h
Port de Segur i platges
adjacents
Inscripcions prèviament
als centres escolars del
municipi i al pavelló Jaume
Vilamajó de Segur

>Càsting popular de la
Passarel·la Calafell
II Càsting juvenil
del World Fashion Faces
20 h
Passeig Marítim, cruïlla
amb el carrer Montserrat

6 diumenge

>Festa de la Bicicleta
Organitzada per l’ARC
10 h
Plaça de l’Alcalde Romeu

>Aplec de sardanes
Organitzat per l’Associació
Sardanista de Calafell.
Cobles Cossetània i Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona
18 h
Parc de la Sínia

8 dimarts

>25è aniversari
de Calafell Ràdio
Jornada sobre la ràdio
local al segle XXI

Participaran
Francesc Triola, director

general de COM Ràdio
Neus Bonet, cap de
responsabilitat social de
Catalunya Ràdio
Dolors Comas d’Argemir,
consellera responsable
d’operadors del Consell
Audiovisual de Catalunya
Enric Frigola, secretari de la
junta del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
Eloi Roca, director de
Calafell Ràdio

Clourà l’acte el president
del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach
18 h
Allotjament Antiga
Plaça de Catalunya 29
Confirmació 977 694 444

10 dijous

>Contes amb Tio Sapo
Per infants de més de
quatre anys
18 h
Biblioteca Casa Nova
(carrer Dinamarca 8)

12 dissabte

>Obrim la capsa dels
somnis?
Taller de contes, cos i veu.
Per a infants de 5 a 9 anys.
Amb El Cavallet Blau.
11.30 h
Biblioteca Ventura Gassol
(Passeig de la Unió s/n)
Inscripció requerida,
a la mateixa biblioteca
Durada 90 minuts

>Concurs de
curmetratges d’skate
Organitzat pel CAL
18 h
Dependències de la Platja
(carrer Sant Pere 29-31)

>Cicle de teatre
El senyor de les mosques
Cia De les Mosques
Director Abel Coll
22 h
Teatre Auditori
Preu 9 euros (anticipada)
        10 euros (taquilla)
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Calafellactivitats
juny2010

Temporada
de marxa
nòrdica 2010

Sortides

guiades des
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Dissabtes
a les 10 i a
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gratuïta
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>9a Concentració
Tuning Grup VAG
Trobada de vehicles de les
marques del grup
Volkswagen
Tot el dia
Pàrquing del mercat
municipal
Informació
www.mundofabian.com

13 diumenge

>9a Concentració
Tuning Grup VAG
Trobada de vehicles de les
marques del grup
Volkswagen
Tot el dia
Pàrquing del mercat
municipal
Informació
www.mundofabian.com

17 dijous

>Taller de memòria
Activitat per a adults
18 h
Biblioteca Ventura Gassol
(Passeig de la Unió s/n)
Inscripció no es requereix
Durada 90 minuts

18 divendres

>Festa de fi de curs
de la Casa de Cultura
de Cal Bolavà
Exposicions dels alumnes
dels diferents cursos.
Lliurament dels premis
del Concurs de cartells de
festa major i del Concurs
de cartes d’amor.
18 h
Cal Bolavà

19 dissabte

>Torneig infantil de
bàsquet
Organitzat pel CB Calafell
Tot el dia, des de les 9 h
Pavelló Jaume Vilamajó

21

Dissabte 26 de juny

10 h Estació de tren
Concurs de grafits

13 h Monument al Pescador
Xeringada popular

19 h pl. Països Catalans-c/ Sant Pere
Cercavila amb els Gegants de Calafell

20 h Dependències municipals
Pregó de festa major
a continuació
Traca

21 h Confraria de Pescadors
Actuació de Almas Rocieras

22.30 h c/Montserrat-c/Vilamar
Cercavila correfoc amb els Diables
Guaite’ls de Calafell

a continuació Trajo de l’Espineta
Festa House amb Dj’s

24 h Plaça de l’Alcalde Romeu
Ball de festa major
amb l’Orquestra Oem i discomòbil

24 h L’Estany
Correbars-gayumbada, per majors de 18
anys (imprescindible acreditar la majoria
d’edat)
Amb la Batucada Perkfusion

Diumenge 27 de juny

10 h Trajo de l’Espineta
Tennis a la plata
Inscripcions a partir de les 9 h

12 h Confraria de Pescadors
Trobada de Patí Català

17.30 h Monument al Pescador
Exhibició castellera amb els Nens del
Vendrell i els Castellers de Terrassa

19.30 h Confraria de Pescadors
Actuació de l’Esbart Dansaire de Calafell
i del grup de castanyoles de Paqui Trujillo

20 h Confraria de Pescadors
Ballada de Sardanes
amb la Cobla Principal de Tarragona

20 h Monument al Pescador
Futbol a la sorra. Solters contra casats

Dilluns 28 de juny

12 h Confraria de Pescadors
Concurs de de dibuix infantil

19 h Confraria de Pescadors
Espectacle de màgia

23 h Confraria de Pescadors
Gran castell de focs d’artifici
a càrrec de la Pirotècnia Igual

23.30 h Plaça de l’Alcalde Romeu
Ball de revetlla de Sant Pere
amb l’Orquestra La Tribu de Santi Arisa

Dimarts 29 de juny

11.30 h Església de Sant Pere
Ofici solemne i concert coral de la Coral
Sant Pere

13.30 h Confraria de Pescadors
Exhibició del Bot Salvavides

18.30 h des de l’Església de Sant Pere
Benedicció i cercavila del Pa Beneït
fins a la plaça de l’Alcalde Romeu

19 h Plaça de l’Alcalde Romeu
Espectacle infantil
amb Gil i els Ratataplam

20.30 h Plaça de l’Alcalde Romeu
Concurs de truites

22 h Plaça de l’Alcalde Romeu
Cinema a la fresca
Projecció de la pel·lícula “Avatar”

Consulteu www.calafell.cat
per possibles modificacions del programa

Festa major de Sant Pere 2010
del 26 al 29 de juny



19 dissabte

>Passarel·la Calafell
VII edició de la desfilada
de moda de Calafell
22.30 h
Plaça dels Països Catalans

20 diumenge

>Torneig infantil de
bàsquet de final de
temporada
Organitzat pel CB Calafell
Tot el dia, des de les 9 h
Pavelló Jaume Vilamajó

>Campionat de seleccions
comarcals de futbol
Organitzat per Ràdio
Vilafranca del Penedès
De 10 a 19 h
Camp de futbol Calafell

20 diumenge

>Festival de dansa
Organitzat per l’Escola de
Dansa Diana Acero
17.30 h
Teatre-Auditori municipal

21 dilluns

>Sessió del Club de
Lectura TOPIKZ
Es comentarà el llibre
El mestre i Margarida
de Mijail Bulgàkov
18 h
Biblioteca Ventura Gassol

27 diumenge

>24 hores de tennis
Organitzades per
Liberty Sports
Pistes de tennis Bonavista

>Tennis platja
de 10 a 14 h
Passeig Marítim de Sant
Joan de Déu, a la Platja
Pistes davant Moon Bar
Inscripcions 9 h
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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
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grups municipals

ADMC

COMBATRE LA CRISI DES DE CALAFELL
Generar ocupació al municipi i desenvolupar a la vegada
polítiques socials eficaces i que aportin solucions són dues de
les mesures que estem impulsant a Calafell per combatre  la
crisi. L’Ajuntament no té els recursos de l’Estat o els de la
Generalitat, però no està inerme. Pot fer coses i nosaltres, des
del govern, les hem volgudes fer. Per això, fa un any i escaig
vam activar un pack local anticrisi, amb una trentena de
mesures de tota mena. La feina és la primera prioritat per les
persones que no en tenen. Les obres municipals, les finançades
pels dos plans Zapatero, però també tota la resta, tenen entre
els seus objectius generar llocs de treball i ajudar els empresaris
locals. En paral·lel, hem reforçat els serveis socials municipals i

per a mostra un botó: tot i l’increment d’usuaris provocat per
la crisi, la llista d’espera per ser atès ha baixat de tres mesos a
tres setmanes. La gratuïtat dels llibres escolars és una altra
mesura social de primera línia: un important ajut a les famílies
i una eina educativa, que compleixen una promesa electoral.
És difícil no comparar aquests resultats amb els de la dreta local,
que ho critica tot sense recordar la migradesa del seu balanç.
La mala memòria inclou els 5 milions d’euros que CiU i l’exalcalde
Olivella es van gastar en propaganda en un sol any, diners que
donaven molt de sí per fer la política social que reclamen ara
de manera demagògica. Potser és que per ells fer política social
era imprimir pamflets amb la foto d’Olivella, que anunciaven
i anunciaven coses que mai no van arribar a veure’s...

POR UN OBJETIVO ESTRATÉGICO: MOVILIDAD
Calafell tiene que mejorar en cuanto a medios de transporte y
conexion con Tarragona ciudad. Hablamos en especial de RENFE
CERCANÍAS: en pleno siglo XXI es vergonzoso que no podamos
ir a Tarragona sin hacer transbordo en Sant Vicenç, con la
pérdida de tiempo e inconvenientes que ello significa:  cambio
de andén, trasiego de maletas, espera del próximo tren, que
en todo caso es un Regional o un Catalunya Express, que en
el caso del retorno de Tarragona, pasan cada hora, con lo cual
en el fatídico caso de que se nos escape el tren..., la espera se

hace eterna. Por eso nos vemos abocados a desplazarnos a
Barcelona (a 50 Km) cuando tenemos a menos de 30 Km a
Tarragona, que como capital de provincia nos ofrece los mismos
servicios, con el consiguiente ahorro de nuestro preciado tiempo,
mejorando la movilidad. Otro aspecto a mejorar es que Cercanías
incremente alguna expedición más por la noche; conseguir
también que los trenes con parada en Calafell y Segur paren
en el Prat y poder conectar así con el aeropuerto sin pasar “otra
vez” por Barcelona. El centralismo de Madrid nos disgusta,
pero, el de Barcelona tampoco nos gusta.

COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL EXEMPLAR PER LA TDT
El compromís de l’Ajuntament i el de Generalitat per resoldre
els problemes de la TDT a Calafell no poden estar més clars. El
govern de la nostra nació ha invertit un milió d’euros en nous
equips i instal·lacions. I l’Ajuntament ha posat en dansa una
primera inversió i un seguit de terrenys i torres, l’ús dels quals
ha cedit a la Generalitat perquè aquesta pugués fer les accions
previstes. És més, cal recordar que, en els casos que la recepció
no sigui possible més que per satèl·lit, hi ha una subvenció de
200 euros per ajudar a cobrir les despeses. El 97% del municipi

rep ja la TDT i la resta ho farà properament, per un sistema o
per un altre. Tot això no hauria estat possible sense l’actitud
responsable de les institucions del país, que han fet front a una
transició tecnològica que s’ha tirat endavant deixant-los les
dificultats a elles. Té raó la ciutadania quan diu que li és igual
qui li resolgui el problema. Però no és menys cert que actituds
de col·laboració exemplars com les de Calafell i el govern de
Catalunya estan redreçant la situació. I al grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya estem satisfets d’estar
guiant aquesta qüestió des de l’Àrea d’Innovació Tecnològica.

QUÈ ESTÀ ESPERANT EL NOSTRE AJUNTAMENT?
Ara ja fa quatre mesos que em vaig rebaixar voluntàriament
el sou de l’Ajuntament en un 20% com a Regidora-Portaveu
del Grup Municipal del Partit Popular (es pot veure el document
oficial així com el ressò mediàtic que la iniciativa va tenir a
www.olgaelvira.com). Aleshores vaig demanar a l’Equip de
Govern (PSC/PM-ADMC-ERC), així com a la resta de Regidors
de l’oposició (CiU) que em seguissin, i no només això, sinó que
també demanava la rebaixa dels sous dels càrrecs de confiança.
A dia d’avui, encara ningú ha fet el gest. Si l’Equip de Govern
i la resta de companys a l’oposició m’haguessin acompanyat
en la rebaixa del sou, no només la ciutadania de Calafell se
sentiria més a prop dels seus polítics, sinó que haguéssim
demostrat tots plegats la nostra professionalitat com a gestors
públics en avançar-nos als temps que inevitablement es veien

venir. Ara, no obstant, l’esquerra espanyola, en la seva segona
vegada a la història de la democràcia del nostre país que ens
porten al desastre social, es veu obligada, per imposició dels
líders internacionals, a prendre mesures dràstiques que tots
coneixem. Aquesta esquerra és la mateixa que governa, a dia
d’avui, a la Generalitat i al nostre propi Ajuntament. Així doncs,
per coherència política, per consciència de la realitat en la que
ens trobem i per sensibilitat davant els nostres ciutadans,
l’Equip de Govern socialista del nostre Ajuntament ara ja no
té excuses per portar a terme la rebaixa del 20% dels sous
que el Grup Municipal del Partit Popular està demanant
reiteradament des de principis d’any. Aprofitem, des d’aquesta
petita finestra, a instar a l’Equip de Govern, una vegada més,
a la rebaixa del 20% dels sous de tots els Regidors i del personal
directiu i eventual del nostre Ajuntament.

SOTA LA CATIFA
Dins l’estructura administrativa de l’Ajuntament de Calafell hi
ha un departament que es diu Recursos Humans. Aquest
departament s’encarrega de portar les nòmines de tots els
treballadors, així com de les contractacions i baixes que hi ha.
Quan l’alcalde Jordi Sánchez va entrar a governar en aquesta
legislatura, una de les seves primeres accions va ser destituir el
cap de recursos humans que hi havia. El va substituir la Núria
González, una militant socialista membre de l’executiva del PSC
a Olesa de Montserrat. Al nou fitxatge se li va augmentar el

sou, costant a l’Ajuntament uns 90.000 euros/any. Després
d’un any i mig, aquesta nova incorporació ha estat acomiadada
amb una indemnització de 60.000 euros. Com pot ser que
havent treballat només un any i mig rebi aquest import per
plegar? Amb aquesta quantitat se li està pagant el seu silenci?
Tantes coses han d’amagar els que ens governen actualment?
El que està clar és que en tres anys de govern s’han fet
contractacions injustificades que han repercutit en l’estructura
de l’Ajuntament i l’han fet gairebé insostenible. I els que vinguin
darrera ja s’ho trobaran.

PSC-PM
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