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En aquesta edició, suplements d’informació econòmica local i d’informació mediambiental

El primer equip d’hoquei del Club Patí
Calafell ha fet història en tornar a l’elite
esportiva trenta anys després. El passat
28 de maig al vespre, l’equip entrenat per
Josep Anton Martínez Mateo (durant la
primera part de la temporada, l’entrenador
va ser Salvador Rubio) aconseguia
matemàticament l’ascens a l’OK Lliga, en
imposar-se a la pista del Lleida per 3-5.

El Patí Calafell havia competit per darrer
cop en la màxima categoria estatal la
temporada 1980-1981. Després de tres
dècades de competir en categories
inferiors, una trajectòria impecable del
2007 ençà (amb dos ascensos i una Copa
Príncep d’Astúries) han tornat un club
esportiu calafellenc a la primera línia.

L’alegria per l’ascens va ser immensa, tant
entre els seguidors que van anar a Lleida,
com a Calafell, on van sonar els clàxons i
els coets, a més d’un intensíssim moviment
a les xarxes socials d’Internet. Mereix un
esment especial la penya Els Estrellats, el
grup més actiu de l’afició local.

L’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez,
considera que “és un goig veure a la
màxima divisió estatal un equip que
porta el nom de Calafell”. L’alcalde vol
felicitar “totes les persones que han
fet possible aquest gran èxit”.

De la seva banda, el president del Club
Patí Calafell, Josep Maria Guinovart, diu
que “aquest és un ascens assolit amb
l’empenta i l’ànim tot el nostre
municipi”. Guinovart afegeix que “el
nostre lema és ‘Un club per a un
poble’ i s’ha vist que no és en va”. La
temporada s’ha vist arrodonida pels èxits
del segon equip, que ha aconseguit l’ascens
a Primera Catalana i s’ha proclamat campió
de la Copa Tarragona.

L’equip que ha aconseguit l’ascens, celebrant l’èxit a la pista del Lleida, el passat 28 de maig.

El Club Patí Calafell torna a l’elite de l’hoquei, 30 anys després

Projecte
culminat
amb èxit

OOK!
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Gràcies per aquests quatre anys.

correu
alcalde@calafell.org

facebook
Jordi Sánchez Solsona

l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde, saludant els nuvis, durant el casament número 900 oficiat pel jutge de pau de Calafell, Josep Garriga.

ull adreçar aquestes línies a tota
la ciutadania de Calafell per
agrair-li l’oportunitat que m’ha

donat de servir-la com el seu alcalde
durant els darrers quatre anys. Ha estat
un honor i un orgull. Han estat quatre
anys extraordinaris. Difícils, perquè la
situació ho era, però magnífics.

Arriba l’hora d’acabar el mandat amb i
puc acabar-lo tenint tres coses molt
clares. La primera, la satisfacció de la
feina ben feta. La segona, que sento
una profunda gratitud cap a tothom
que ha cregut en el projecte que
encapçalo i que ha ajudat a fer-lo
possible. I la tercera, que tinc una gran
tranquil·litat d’esperit.

El meu equip i jo mateix hem fet les
coses el millor que hem pogut i sabut
i no crec que a treballar ens hagi
guanyat ningú. Sé que no tot ho he
degut fer bé i demano excuses pels
errors que hauré comés. Hem treballat
per l’interès de la majoria, i si en aquesta
tasca algú s’ha sentit ferit o perjudicat,

li prego disculpes, però també que
intenti comprendre quin era l’objectiu,
que no era altre que el bé general de
Calafell.

es eleccions del passat 22 de
maig han fet aparèixer una
nova majoria a l’Ajuntament,

diferent de la que fins ara liderava el
Partit dels Socialistes de Catalunya.
Nosaltres hem ofert a CiU un govern
fort entre ells i nosaltres, convençuts
que era la millor fórmula per afrontar
els reptes de Calafell i els temps difícils
que encara han de venir. Però la invitació
ha estat declinada i només podem dir
que per nosaltres no ha estat.

Per tant, a partir de l’11 de juny Calafell
tindrà un nou govern i un nou alcalde.
D’ells serà la responsabilitat de tirar
endavant el municipi. Però no seran els
únics que tindran feina. Tots els hem
d’exigir el màxim i, en particular, que
estiguin a l’alçada dels llistons que ells
mateixos s’han posat.

Des d’aquí, demano a tothom que
col·labori a garantir que aquest nou
equip ho farà bé. És el que jo faré a
partir d’ara. Vetllar perquè Calafell no
s’aturi i continui avançant, com necessita
i es mereix. Ho faré donant suport a les
iniciatives del nou govern que siguin
positives per al nostre municipi. I ho faré,
com és normal, amb un treball d’oposició
constructiva i positiva.

alafell ha fet un salt endavant
espectacular en els darrers
quatre anys. Hem gestionat la

inversió més gran que s’hagi fet mai en
cap mandat municipal (més de 96
milions d’euros). I l’hem aconseguit tirar
endavant en el pitjor moment econòmic
possible. Però la capacitat i la imaginació
han pogut cobrir econòmicament una
part important de les mancances
històriques que acumulava Calafell.

La feina no està acabada (el retard era
massa gran per resoldre’l només en
quatre anys) i, per això, la transformació
iniciada no hauria d’interrompre’s. Els
socialistes deixem molts projectes en
marxa que cal rematar: l’Institut de Segur,
el nou mercat, les dependències de la
Policia local, el CAP de Segur, el Passeig
Marítim amb el museu a l’aire lliure, la
renovació del nucli històric o el centre
cívic del cinema Iris. Són projectes que
haurien de quedar fora de la discussió
partidista. El nou govern ens tindrà al
costat per tirar-los endavant. I nosaltres
estarem vigilants perquè així sigui.

V

L

la frase
Calafell ha fet un salt
endavant que no s’hauria
d’interrompre. Estarem
vigilants perquè així sigui.

C

la frase
Calafell ha fet un salt
endavant que no s’hauria
d’interrompre. Estarem
vigilants perquè així sigui.



uiero dirigir estas línias a la
ciudadanía de Calafell para
agradecerle la oportunidad que

me ha dado de servirla como su alcalde
durante los últimos cuatro años. Ha sido
un honor y un orgullo. Han sido cuatro
años extraordinarios. Difíciles, porque la
situación lo era, pero magníficos.

Puedo acabar el mandato teniendo
tres cosas muy claras. La primera, la
satisfacción del trabajo bien hecho. la
segunda, que siento una profunda
gratitud hacia quienes han creido en
el proyecto que encabezo y que han
ayudado a hacerlo posible. Y la tercera,
que tengo una gran tranquilidad de
espíritu.

Mi equipo y yo mismo hemos hecho las
cosas lo mejor que hemos podido y
sabido y a trabajar no nos ha ganado
nadie. Sé que no todo lo habré hecho
bien y pido excusas por los errores que
habré cometido. Hemos trabajado por
el interés de la mayoría, y si en esta labor
alguien se ha sentido perjudicado o
herido, le pido disculpas, pero también
que comprenda cual era el objetivo,
que no era otro que el bien general.

Las elecciones del pasado 22  de mayo

han hecho aflorar   una nueva mayoría
en el Ayuntamiento, diferente de la
liderada hasta ahora por el Partit dels
Socialistes de Catalunya. Nosotros
hemos ofrecido a CiU un gobierno fuerte
entre ellos y  nosotros, convencidos de
que era la mejor fórmula para afrontar
los retos de Calafell y los tiempos difíciles
que aún están por venir. Pero nuestra
invitación ha sido declinada y sólo
podemos decir que por nosotros no ha
sido.

or tanto, a partir del 11 de junio
Calafell tendrá un nuevo
gobierno y un nuevo alcalde.

De ellos será la responsabilidad
de sacar adelante el municipio. Pero no
serán los únicos que tendrán trabajo.
Todos debemos exigirles lo máximo y,
en particular, que estén a la altura del
listón que ellos mismos se han puesto.

Desde aquí pido a todos y a todas que
colaboréis a asegurar que este nuevo
equipo lo hará bien. Es lo que yo haré
a partir de ahora. Velar para que Calafell
no se pare y continúe avanzando, como
necesita y se merece. Lo haré dando
apoyo a las iniciativas del nuevo gobierno
que sean positivas para nuestro
municipio. Y también, como es normal,

con una labor de oposición constructiva
y positiva.

alafell ha dado un salto adelante
espectacular en los últimos cuatro años.
Hemos gestionado la inversión más
grande que se haya hecho nunca en
mandato municipal alguno (más de 96
millones de euros). Y lo hemos hecho
en el peor momento económico posible.
Pero la capacidad y la imaginación han
podido cubrir económicamente una gran
parte de los déficits históricos que
acumulaba Calafell.

l trabajo no está acabado (el
retraso no podía solucionarse
en cuatro años) y, por ello, la

transformación iniciada no debería
interrumpirse. Los socialistas dejamos
muchos proyectos en marcha que deben
rematarse: el Instituto de Segur, el nuevo
mercado, las dependencias de la Policía
local, el CAP de Segur, el Paseo Marítimo
de la Platja con el museo al aire libre, la
renovación del núcleo histórico o el
centro cívico del cine Iris. Son proyectos
que deberían quedar  fuera de la
discusión partista. El nuevo gobierno
nos tendrá a su lado para que estas
actuaciones salgan adelante. Y nosotros
estaremos vigilantes para que así sea.

Gracias por estos cuatro años.
el alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona
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El futur Institut de Segur.
El nou CAP de Segur. Seu de la Policia local.

Nou mercat municipal.

Centre cívic del Poble. Centre cívic de la Platja.

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

Les eleccions municipals del passat
22 de maig van desenvolupar-se a
Calafell amb total normalitat i sense
cap mena d’incidència. Un total de
16.848 persones majors d’edat eren
cridades a les urnes. 8.785 (una
participació del 52,14%) va anar a
votar. S’hi presentaven un total de
dotze candidatures, de les quals
quatre van obtenir representació en
el nou Ajuntament, que serà format
per 21 regidors i regidores. El resultat
de cada llista, el seu percentatge de
vot i els regidors aconseguits poden
veure’s a la pàgina 3.

Tot i que els sis col·legis electorals
del municipi (amb un total de 25
meses) es van veure força
concorreguts al llarg de tot el dia,
la participació va ser més baixa (vuit
dècimes) que ara fa quatre anys.
Tots els aspirants a l’alcaldia van fer
crides a la participació en el moment
d’anar a dipositar el seu vot: tots
dotze van votar entre les 9 i les 12
del migdia.

Una de les principals novetats
d’aquests comicis municipals és
que ciutadans originaris de diferents
països tenien la possibilitat de votar
per primer cop. Es tracta de persones
de països amb els quals l’Estat
espanyol ha signat tractats de
reciprocitat. En aquesta ocasió, eren
Noruega, Ecuador, Nova Zelanda,
Colòmbia, Xile, Perú, Paraguai,
Islàndia, Bolívia i Cap Verd. També
van poder votar els ciutadans de la
Unió Europea que ho havien
sol·licitat.

eleccions municipals

A la imatge de l’esquerra, les
meses electorals instal·lades a
l’escola La Ginesta, cap a les
11 del matí del dia 22.

16.848 persones estaven cridades a les urnes i la participació va arribar al 52,14%

Les eleccions del 22 de maig es van
desenvolupar amb total normalitat
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eleccions municipals

Joan Olivella
Ricart

Sandra
Suárez Plana

Montse
López  Ureña

Rafel Solé
Miró

Francisco
Clavero Sanz

Maria Verge
Pasqual

Quim Vidal
Raventós

J.A. Jiménez
Entrena

Olga Elvira
Cañas

J. J. García
Álvarez

J. J. Iglesias
Sánchez

Josep Parera
Ribell

Joan M.
Triadó Juan

Luis Sieiro
Barreira

Jordi Sánchez
Solsona

Teresa
Cumplido

Joan Carles
Robert

Yolanda
Almagro

Ramon Ferré
Solé

Massimiliano
Revello

José Bonilla
Jiménez

Convergència i Unió

Partit dels Socialistes de Catalunya

Partit Popular

Unió i Alternativa
Municipal

2.441 vots (28,17%)

1.916 vots (22,11%)

1.026 vots (11,84%)

870 vots (10,04%)

411 vots (4,74%)

380 vots (4,39%)

327 vots (3,77%)

320 vots (3,69%)

278 vots (3,21%)

156 vots (1,80%)

147 vots (1,70%)

73 vots (0,84%)

Vots en blanc 319 (3,68%). Vots nuls 121 (1,38%)

Cens electoral 16.848 votants
Vots emesos 8.785. Participació 52,14%

Abstenció 47,86%

Convergència i Unió

Partit dels Socialistes de Catalunya

Partit Popular

Unió Alternativa i Municipal

Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA

Agrupació Nova Empenta Municipal

Vía Democrática

Plataforma per Catalunya

Nova Iniciativa Calafell

Esquerra Republicana de Catalunya

Ciutadans

Agrupació Democràtica Municipal

els resultats

Font Ministeri de l’Interior
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L’Ajuntament completa la senyalització de carrers, nous equipaments i punts d’interés turístic.breus

L’Ajuntament de Calafell ha
realitzat aquest mes de maig
una actuació de millora de la
vialitat al nucli de Segur, tant
al centre com a la zona de
Segur de Dalt. El projecte ha
significat una inversió de
457.782,23 euros i ha estat
executat pel grup d’empreses
Aficsa-Xoriguer-Auxiliar de
Firmes y Carreteras SA.

Les obres realitzades han inclòs
tres trams de vials principals.

El primer, a l’avinguda de
França, entre la carretera C-31
i la plaça d’Espanya. El segon,
a l’avinguda d’Espanya, des de

la carretera  C-31 al carrer
Rector Triadó. I la tercera, a
l’avinguda Marca Hispànica, del
carrer Torre dels Escipions al
carrer Cadaquès.

Les obres han inclòs la reparació
del ferm i la nova pavimentació
asfàltica de les calçades. També
la reparació del paviment de
voreres i de les vorades (que
estaven molt malmeses) i una
nova senyalització vertical i
horitzontal dels vials. “A

diferència d’altres asfaltats
que es recorden al nostre
municipi, no hem reasfaltat
sobre l’asfalt existent, sinó
que hem rebaixat la calçada
perquè el vial quedés en
condicions i no com abans,
que calçada i voreres
acabaven sense distingir-se,
amb el munt de problemes
que això ocasionava quan
plovia”, explica el tinent
d’alcalde en funcions de
Territori, Ramon Ferré.

S’han asfaltat tres vials principals, s’han reparat voreres i s’ha instal·lat nova senyalització

Més de 450.000 euros d’inversió en una
actuació de vialitat a Segur i Segur de Dalt

via pública

la dada
No s’ha pavimentat
sobre l’asfalt anterior,
sinó com cal fer-ho,
tot rebaixant la calçada



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

L’Ajuntament de Calafell, la
Confraria de Pescadors de Sant
Pere i la societat Port Segur
Calafell SA (que gestiona el port
de Segur), han signat un acord
històric que, després de més
d’un any de negociacions,
garanteix la salvaguarda de
l’edifici històric de l’entitat de
pescadors i desbloqueja el
projecte de remodelació del
Passeig Marítim. Les tres partes
han signat tres convenis que
solventen definitivament el
contenciós.

Els acords són els següents:

–L’Ajuntament i la Confraria de
Pescadors acorden que l’entitat
renuncia abans de termini a la

concessió de Costes sobre el
seu edifici. Aquesta renúncia
permet que l’Ajuntament
sol·liciti una nova concessió i es
compleixi la condició que
posava l’Estat (la titularitat
pública de l’espai) per
salvaguardar l’edifici i, a la
vegada, assumir la inversió de
la renovació del Passeig Marítim,
de més de set milions d’euros.

–L’Ajuntament adquireix a Port
Segur Calafell SA un local al
recinte portuari, que cedirà a la
Confraria de Pescadors, per a
les seves oficines i serveis.
L’adquisició costarà 288.864
euros. La llar del pescador jubilat
es traslladarà de la Confraria al
centre cívic que s’està creant a
la Platja amb la remodelació de
l’antic cinema Iris.

–Port Segur Calafell SA i la
Confraria de Pescadors acorden
la cessió de nou amarraments,
la qual cosa facilitarà el retorn
de la flota d’arrossegament,
actualment ancorada al port de
Vilanova i la Geltrú.

L’alcalde, Jordi Sánchez, ha

definit aquests pactes com
“un acord del tot històric
que permet assolir els dos
objectius que buscàvem:
salvar l’edifici històric de la
Confraria i desbloquejar la
renovació del Passeig
Marítim”. L’alcalde afegeix que
“la Confraria, de titularitat
pública, s’integrarà en el
museu a l’aire lliure del nou
Passeig, que ha de ser un
dels revulsius turístics que
tant necessita Calafell”.

Jordi Sánchez també recorda
que “la signatura d’aquests
acords significa que l’Estat
farà una inversió de més de
set milions d’euros al nostre
municipi. Una inversió
estratègica, el finançament
de la qual és un alleujament
importantíssim per a les
arques municipals”.

Un revulsiu turístic

De la seva banda, el patró major
de la Confraria, Joan Solé,
manifesta que “hem signat
uns convenis a tres bandes
en què tots hem fet algunes
renúncies, però crec que al
final ha estat en benefici de
tots”. Solé afegeix que “estem
contents perquè hi ha hagut
molta pressió sobre aquest
tema, però hem sabut
resoldre-la bé i convertir-la
en quelcom positiu”.

I el president de Port Segur
Calafell SA, Luis de Patricio,
creu que “hauria estat
imperdonable que no ens
poséssim d’acord”. De Patricio
subratlla que “la millora del
Passeig millorarà el nivell
turístic de Calafell i això
beneficiarà a tothom, tant
als que hi vivim com als
que hi hem invertit i hi
treballem”.

L’entesa també facilitarà el retorn de la flota d’arrossegament ancorada a Vilanova i la Geltrú

Acord històric per salvar
la Confraria i desbloquejar
l’obra del Passeig Marítim

7

grans actuacions

Les tres parts implicades en els acords: l’Ajuntament, la Confraria i el Port, rubricant l’entesa.

la dada
La inversió en la façana
marítima, que assumirà
l’Estat, és de més de
set milions d’euros
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Podeu veure un nou vídeo explicatiu del POUM a http://calafell.cat/serveis/territori-urbanisme/poumbreus

La Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona ha
donat la seva conformitat final
al nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM)
de Calafell. La comissió ja
havia aprovat definitivament el
POUM en la seva sessió del 24
de gener, i ara ha verificat que
l’Ajuntament hi ha introduït, via
el mecanisme del text refós, els
canvis que li havia demanat.

Ara ja només resta que el POUM
sigui publicat en el Diari Oficial
de la Generalitat perquè estigui
plenament en vigor. “El dia
següent a la publicació,
tothom podrà venir ja a
l’Ajuntament a demanar
llicències d’obres d’acord
amb el nou planejament”,
explica, de forma gràfica,
l’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez. La publicació es
produirà en els propers dies o
setmanes. La data encara balla,
però el contingut del Pla és ja
del tot definitiu.

Les modificacions que la
Comissió Territorial d’Urbanisme
va fer introduir en el POUM de
Calafell eren, segons l’alcalde,
“autèntiques millores que
aprofundeixen en la idea de
posar sostre al creixement
i establir un model de
municipi que sigui

sostenible”. De fet, el text
refòs ara convalidat redueix
encara més el nombre de nous
habitatges que es podran
construir a Calafell, així com
també les hectàrees de sòl
urbanitzable.

A més, el POUM aposta per una
estructura urbana que “soldi”
els diferents nuclis que formen

el municipi de Calafell, tot
superant dicotomies i duplicitats
històriques. I ho fa situant el sòl
urbanitzable a la plana
costanera, en comptes dels
turons.

El POUM de Calafell té set punts
claus, que es resumeixen a
continuació:

1. Frenar el creixement
urbanístic desmesurat.

2. Protegir els valors paisatgístics

i el patrimoni natural.

3. Disposar de sòl per construir
equipaments i serveis, sobretot
a Segur (educatius, sanitaris,
esportius i culturals), aixi com
habitatge protegit.

4. Potenciar noves centralitats
per impulsar i diversificar
l’activitat econòmica.

5. Preservar el patrimoni històric
i la identitat urbanística del nucli
antic.

6. Crear un nou model de ciutat
al centre de Segur, més urbà i
amb serveis.

7. Cohesionar el municipi
mitjançant la reforma de la
carretera C-31.

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

La Comissió Territorial
d’Urbanisme dóna la
conformitat final al POUM

Amb la nova planificació, escenes
com aquesta, de creixement
enfilant-se a la muntanya, ja no
seran possibles.



esports

L’Ajuntament convoca cinc minuts de silenci en record de les víctimes del terratrèmol de Llorca (Múrcia).breus

Unes 3.000 persones van participar, el passat
15 de maig, en la tercera edició de la Festa
de l’Esport. La trobada, que és la gran festa
major de l’esport calafellenc, era organitzada
per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament
i les entitats esportives locals, amb el patrocini
de diverses empreses locals i comarcals. A
la festa, els clubs van exhibir els esports que

practiquen i tothom va tenir l’oportunitat
de fer una estona d’esport. La climatologia
va contribuir a l’èxit d’una jornada ja
consolidada en el calendari esportiu anual
de Calafell. La propera gran activitat de
la regidoria d’Esports seran les IV
Miniolimpíades, que se celebraran el
proper 18 de juny al Port de Segur.

3.000 participants
a la 3a Festa de
l’Esport
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Vielha e Mijaran
Ajuntament de CalafellInformació sobre l’agermanament amb la capital de l’Aran.

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

www.vielha-mijaran.org
Web de l’Ajuntament de Vielha, on trobareu informació sobre el municipi i la seva actualitat i agenda d’activitats

Calafell i Vielha e Mijaran van
segellar el seu agermanament
durant els darrers dies d’abril.
El 29 al vespre, l’Ajuntament
de Calafell va aprovar per
unanimitat, en una sessió
plenària extraordinària, l’acord
d’agermanament amb la capital
de l’Aran. I l’endemà al matí,
els dos alcaldes, Jordi Sánchez
i Pau Perdices, van descobrir
una placa a un dels principals
accessos al municipi de Calafell,
la cruïlla de la C-31 amb la
carretera de l’Estació i l’avinguda
del Vilarenc.

Prèviament, el 27 d’abril el
ple de l’Ajuntament de Vielha
e Mijaran ja havia aprovat
l’agermanament. Complimentat
aquest tràmit per part de les
dues corporacions, els dos
alcaldes van signar el conveni
de col·laboració que regirà
l’agermanament.

L’alcalde de Calafell va aprofitar
per anunciar que els dos
ajuntaments treballen ja en un
projecte d’intercanvi entre el
jovent dels respectius municipis.
Serà un intercanvi esportiu en

què Vielha oferirà activitats
d’esquí i altres esports d’hivern
i Calafell, activitats de vela.
“Tenim una relació humana
que ve d’anys, però també
uns trets complementaris
que podem explotar per bé
de les dues poblacions”, va
dir Jordi Sánchez.

I l’alcalde de Vielha e Mijaran
va subratllar que “el més
important no és la relació
que hi pugui haver entre
els dos ajuntaments, que
durant els preparatius de

l’agermanament ha
demostrat ser excel·lent,
sinó que siguin les persones
de Calafell i Vielha les que
se sentin com a germanes”.

Pau Perdices va dir també que
“hi ha molts projectes de
cooperació que podem tirar
endavant, beneficiosos per
als dos municipis, perquè
amb l’acord podem accedir
a ajuts i per finançar-los”.

Comissió de seguiment

L’agermanament entre Calafell
i Vielha e Mijaran va posar-se
en marxa ara fa dos anys. En fa
un que els dos ajuntaments ja
van aprovar una declaració
d’intencions que s’ha vist
rematada amb l’agermanament
definitiu. Per fer el seguiment
de l’agermanament, Calafell ha
nomenat una comissió de
representants de les entitats
cíviques i econòmiques. La
formen Jordi Miracle, president
de l’associació Amics del
Patrimoni; Rosa Torrubiano,
presidenta de l’associació
d’empresaris Fòrum Calafell, i
Toni Duart, responsable del
projecte local de turisme actiu.

Calafell ja manté un
agermanament amb Larmor-
Plage, localitat de la Bretanya
francesa amb la qual
comparteix diferents tradicions
nàutiques. Vielha e Mijaran té
com a pobles germans Saint
Girond i Saint Gaudens,
municipis francesos de parla
occitana.

Els dos ajuntaments anuncien intercanvis esportius entre el jovent dels respectius municipis

Calafell i Vielha segellen
el seu agermanament

Foto de família dels estudiants de Calafell i Larmor, amb els seus professors, a l’Institut “Camí de Mar” el passat 13 d’abril.
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Estudiants de l’Institut ‘Camí de Mar’ fan una estada al poble agermanat de Larmor-Plage.breus

Calafell e Vielha e Mijaran an signat eth
sòn afrairament pendent es darreri dies
d’abriu. Eth dia 29 peth ser, er
Ajuntament de Calafell aprovèc per
unanimitat, en ua session extraordinària
deth Plen, er acòrd d’afrairament damb
eth caplòc d’Aran. E, l’endeman peth
maitin, es dus alcaldes, Jordi Sánchez
e  J.Pau Perdices, descorbiren ua placa
en un des principaus accèsi ath municipi
de Calafell, er encreuament dera C-31
damb era carretèra dera Estació e era
avenguda Vilarenc.
 
Damb anterioritat, eth 27 d’abriu, eth
Plen der Ajuntament de Vielha e Mijaran
aprovèc er afrairament.
 
Complit aguest tràmit per part des dues
corporacions, es dus alcaldes signeren
eth convèni de collaboracion que regirà
er afrairament.
 
Er alcalde de Calafell profitèc entà
anonciar qu’es dus ajuntaments
trebalhen dejà en projècte d’escambi
entre joeni d’andus municipis. Serà un
escambi esportiu en quau Vielha aufrirà
activitats d’esquí e d’auti espòrt d’iuèrn
e Calafell, activitats de vela.

Comission de seguiment

Er afrairament entre Calafell e Vielha e
Mijaran se metec en marcha hè ara dus
ans. En hè un qu’es dus ajuntaments ja
aproverèn ua declaracion d’intencions
que s’a vist acabada damb er
afrairament definitiu. Entà hèr eth
seguiment der afrairament, Calafell a
nomentat ua comission de representants
des entitats civiques e economiques.
Formada per: Jordi Miracle, president
dera associacion Amics del Patrimoni;
Rosa Torrubiano, presidenta dera
associacion d’empresaris Fòrum Calafell,
e Toni Duart, responsable deth projècte
locau de turisme actiu.

El resultat de les eleccions
municipals a Vielha
Vielha e Mijaran també va
celebrar eleccions municipals
el passat 22 de maig. 3.495
electors eren cridats a les
urnes i la participació va ser
del 68,24%. Els comicis van
renovar els tretze regidors
que formen l’Ajuntament de
la capital de l’Aran. La
composició de la corporació
serà la mateixa que el
mandat que acaba: sis
regidors de Convergència
Aranesa, sis  d’Unitat d’Aran
i del Partit Popular. Però en
aquesta ocasió la victòria ha
estat per a CDA, quan el
2007 va ser per a UA. En
aquest mandat, ha governat

l’Ajuntament de Vielha un
pacte entre CDA i el PP.

Es dóna el cas que tant CDA
com el PP han renovat els
caps de llista. CDA
presentava l’actual regidor
Alexandre Moga, mentre
que l’alcalde, Pau Perdices,
ocupava el segon lloc de la
llista. L’històric del PP Josep
Calbetó (que estiueja a
Calafell des de fa 40 anys)
s’ha retirat de la primera línia
i es presentava en un lloc
testimonial. L’alcaldable
d’Unitat d’Aran, Joan Riu,
era el mateix que fa quatre
anys.
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1.045 vots (45%)
6 regidors

935 vots (40,27%)
6 regidors

241 vots (10,38%)
1 regidor

Un grup de cent persones, pertanyents a les llars de jubilats de Calafell i al
programa municipal ‘Posa-hi oli’, van fer una estada de tres dies, entre el 2 i el
4 de maig, a Vielha i la Vall d’Aran. Va ser la primera activitat de l’agermanament
de les dues localitats, un cop ja formalitzat aquest. A la foto, l’alcalde de Calafell,
amb alguns dels calafellencs participants, a un carrer de Vielha.

La gent gran de Calafell viajta a Vielha

Calafell e Vileha e
Mijaran an signat
eth sòn afrairament

LA NOTÍCIA, EN ARANÉS
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Arcadi Oliveres afirma a Calafell que la crisi alimentària és molt pitjor que l’econòmica.breus

La desena edició de la Fira del Mar s’ha
celebrat els dies 14 i 15 de maig, amb un
notable èxit de públic. Les exhibicions d’oficis
nàutics i la possibilitat de navegar pel mar
van ser dues de les activitats més
concorregudes. També la subhasta de peix
a l’antiga. La Fira del Mar, organitzada pel
Patronat Municipal de Turisme, evoca el

Calafell mariner i pescador, a mig camí de
la reconstrucció històrica i del certamen
comercial. El tinent d’alcalde de Turisme,
Àngel Verge, va recordar que hi ha altres
projectes per recordar aquella època, com
una maqueta de la façana marítima l’any
1942 en la qual treballen diversos
calafellencs des de fa un temps.

La X Fira del Mar
evoca el passat
mariner de Calafell
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Les obres del nou mercat
municipal ja poden començar,
després que el passat 27 de
maig l’Ajuntament signés el
contracte amb les dues
empreses adjudicatàries: la
cadena comercial Mercadona
i la constructora AMC-5. El
contracte s’ha pogut signar un
cop les adjudicatàries han
presentat els avals financers
que garanteixen l’execució del
projecte.

L’alcalde, Jordi Sánchez, explica
que “aquest és un projecte
importantíssim, que no
agredeix el comerç local, ans

al contrari, ja que adjudarà
a dinamitzar-lo a partir de
l’atracció de nous clients”.
L’alcalde ha recordat també que
el projecte crearà desenes de
lloc de treball, tant durant la
fase de construcció, com en la
d’explotació. “Serà ocupació
en quatitat, de qualitat i
durant molts anys”, afegeix,
en relació a la bona reputació
de Mercadona en el terreny
laboral.

Les dues adjudicatàries tiraran
endavant una inversió de 6,2
milions d’euros. El nou mercat
serà un edifici singular, amb

3.000 metres quadrats de
superfície edificada. A la planta
baixa, hi haurà el nou mercat,
amb un 50% reservat a un
supermercat de Mercadona (i
l’altre 50% a les parades
tradicionals); al soterrani, 200
places d’aparcament; i a la
segona planta, la nova
biblioteca municipal i una gran
terrassa.

Les obres tenen una duració
prevista de catorze mesos i, tot
i que el calendari és molt just,
s’intentarà que el nou mercat
obri portes a principis d’estiu
de l’any que ve.

Una inversió de 6,2 milions d’euros que crearà desenes de llocs de treball

Ajuntament, Mercadona i
AMC-5 signen el contracte
de les obres del nou mercat

Josep Gutiérrez, delegat de Mercadona; l’alcalde, i Josep Núñez, gerent d’AMC-5, rubricant l’acord.

Las obras del nuevo mercado
municipal ya pueden comenzar,
después de que el pasado 27
de mayo el Ayuntamiento
firmara el contrato con las
dos empresas adjudicatarias: la
cadena comercial Mercadona
y la constructora AMC-5. El
contrato ha podido firmarse
una vez que las adjudicatarias
han presentado los avales
financieros que garantizan la
ejecución del proyecto.

El alcalde, Jordi Sánchez, explica
que “éste es un proyecto
importantísimo, que no
agrede al comercio local
sino todo lo contrario, ya
que ayudará a dinamizarlo
a partir de la atracción de
nuevos clientes”. El alcalde
recuerda también que el
proyecto creará decenas de
puestos de trabajo, tanto
durante la construcción como
durante la posterior explotación.
“Será empleo en cantidad,
de calidad y durante
muchos años”, añade, en
relación a la buena reputación
laboral de Mercadona.

Las adjudicatarias realizarán
una inversión de 6,2 millones
de euros. El nuevo mercado
será un edificio singular, con
3.000 metros cuadrados
edificados. En la planta baja,
estará el mercado, con un 50%
reservado para Mercadona (y
el otro 50% para las paradas
tradicionales); en el sótano, 200
plazas de aparcamiento; y en
la segunda planta, la nueva
biblioteca municipal y gran
terraza. Las obras tienen una
duración de catorce meses y,
aunque el calendario es muy
ajustado, se intentará que el
mercado abra a principios de
verano del año próximo.



Calafell Actiu organitza la primera Feria de Abril al carrer Mallorca de la Platja.breus
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L’Ajuntament de Calafell ha
aprovat tres expedients de
reconeixement de deute
provinent de l’any 2010, per un
import total de 319.801,73
euros, que li permetrà posar-se
al dia amb els seus proveïdors
i altres institucions a les quals
fa aportacions econòmiques
per actuacions concretes.

L’objectiu és tancar el mandat
municipal sense deixar serrells
econòmics.

El reconeixement de deute
afecta un seguit de despeses
que, a 31 de desembre de 2010,
no van poder consignar-se en
el pressupost de l’any passat.
“Hem actuat amb

responsabilitat, tancant la
qüestió el més aviat possible,
tant per no perjudicar els
proveïdors, com per deixar
el mandat 2007-2011 ‘tancat’
econòmicament amb el
mínim de serrells pendents
que sigui possible”, ha dit el
tinent d’alcalde de Serveis
Interns, Joan Carles Robert.

“No com ens vam trobar
l’Ajuntament el juny de 2007,
que era ple de deutes
pendents que hem hagut
d’assumir”, ha afegit Robert.

En aquest mateix sentit, el ple
que va tirar endavant aquests
expedients va aprovar també
una modificació pressupostària,
per import de 102.247,64
euros, per respondre a diverses
despeses imprevistes, que han
sorgit des de principis d’any i
que no estaven incloses en el
pressupost d’enguany.

La nova proposta lúdica del “Riverside”,
que va celebrar-se el 7 de maig, ha tingut
molt bona resposta per part del públic i
per això no es descarta que també
s’organitzi de nou l’any vinent. L’exposició
de automòbils i motos nord-americans
d’abans de l’any 1965 va atraure l’atenció
de prop de 3.000 persones, al llarg de 10
hores de festa.

L’exhibició va anar acompanyada de
diferents actuacions musicals de la mateixa
època que els vehicles. I és que no en va
el “Riverside” és una activitat emparentada
directament amb el Festival Rock-a-billy
que Calafell celebra a principis de setembre
des de fa uns anys (enguany del 7 a l’11
de setembre).

L’alcalde, Jordi Sánchez, i altres regidors
del consistori van visitar el certamen fent-
ne tots plegats una bona valoració. L’alcalde
va dir que “si la festa del Rock-a-billy ja
ha arrelat a Calafell, aquesta proposta
del Riverside també pot calar. Són
propostes que porten molta gent i en
dades fora de temporada. Això és el
què ens interessa, activitats com
aquestes que ens costen ben poc i que

dinamitzen la nostra ciutat”.

José Aguilar, en nom del col·lectiu
organitzador local va dir que “estem molt
satisfets del públic assistent. Aquesta
és una activitat que atreu força
públic i aquí no podia ser menys”. Els

organitzadors pensen que es tracta d’una
festa amb entitat pròpia i diferent del
Festival Rock-a-billy, tot i que la música i
l’ambientació siguin semblants. La seva
voluntat és arrelar a Calafell una festa
automobilística que en els darrers cinc anys
s’havia celebrat a Balaguer.

Aprovats tres expedients de reconeixement de deute per import de més de 300.000 euros

L’Ajuntament es posa al dia
amb els seus proveïdors

Espectacular esxhibició d’automòbils nord-americans dels anys 50 i 60 del segle passat

El Festival ‘Riverside’ reuneix més de
3.000 visitants en la seva primera edició
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La campanya comercial de Sant Jordi va acabar el passat 31 de maig, amb un notable èxit.breus

economia

Calafell participa, a través del
Consell Comarcal del Baix
Penedès, en un nou projecte
europeu per fomentar
l’ocupació i la cohesió social.
És el projecte “Hub” (espai
comú), que impulsen sis
comarques (Alt Penedès, Baix
Penedès, Anoia, Bages, Garraf
i la Segarra) i el consorci del
Lluçanès. La inversió en aquest
projecte és de 372.955 euros,
261.068 dels quals són
subvencionats per la Generalitat
i el Fons Social Europeu.
La iniciativa vol millorar la
qualitat de l’ocupació en
aquests territoris, que tenen

una taxa d’atur del 16,51%.
El 31 de desembre, hi havia
60.386 aturats, d’una població
activa de 365.666.

Tres accions

El projecte “Hub” consta de
tres accions. La primera

consisteix en la creació de meses
de treball comarcals i sectorials
en cinc sectors de futur comuns
als set territoris esmentats: TIC,
automotoció i aeronàutica,
turisme, energies renovables i
sector agroalimentari. La segona
acció és la capitalització de
l’experiència laboral, a través
de pràctiques professionals que
millorin les oportunitats d’accès
a un lloc de treball. I la tercera,
la creació de plans de carrera,
per desenvolupar les habilitats
professionals que no poden
adquirir-se amb una formació
tècnica, sinó directament en el
lloc de treball.

Iniciativa per fomentar cinc sectors de futur comuns a set comarques i territoris

Calafell participa, a través del
consell comarcal, en un nou
projecte ocupacional europeu

Presentació del projecte, a Igualda. El segon per la dreta, Joan Sans, conseller comarcal d’Ocupació.

Calafell participa, a través del
Consell Comarcal del Baix
Penedès, en un nuevo proyecto
europeu para fomentar la
ocupación y la cohesión social.
Es el proyecto “Hub” (espacio
común), que impulsan seis
comarcas (Alt Penedès, Baix
Penedès, Anoia, Bages, Garraf
y la Segarra) y el consorcio del
Lluçanès. La inversión que se
efectuará en este proyecto es
de 372.955 euros, 261.068 de
los cuales subvencionan la
Generalitat y el Fondo Social
Europeo.

La iniciativa pretende mejorar
la calidad de la ocupación en
estos territorios, que tienen una
tasa de paro del 16,51%. A 31
de diciembre pasado, había en
esta zona 60.386 personas
desocupadas, de una población
activa de 365.666.

Tres acciones

El proyecto “Hub” consta de
tres acciones. La primera
consiste en la creación de mesas
de trabajo comarcales y
sectoriales en cinco sectores de
futuro comunes a los siete
territorios mencionados:
tecnologías de la información
y la comunicación,
automotoción y aeronáutica,
turismo, energíass renovables
y sector agroalimentario.

La segunda acción es la
capitalización de la experiencia
laboral, a través de prácticas
profesionales que mejoren las
oportunidades de acceso a un
puesto de trabajo. Y la tercera
consiste en la creación de planes
de carrera, para desarrollar las
habilidades profesionales que
no pueden adquirirse con una
formació técnica, sino
directamente en el puesto de
trabajo.

la dada
També es capitalitzarà
l’experiència laboral,
amb noves pràctiques
professionals



El Patronat Municipal de Turisme continua amb el seu calendari promocional a fires i certamens diversos.breus

Foto de família d’alguns dels alumnes que han participat en els cursos.

economia

La regidoria de Treball de
Calafell va tancar el passat 5 de
maig un total de vuit cursos de
formació (quatre de formació
ocupacional i quatre de
formació en línia), que ajudaran
a trobar feina a persones que
no en tenen. Amb aquesta
acció, Treball de Calafell
continua la línia de donar suport
a les persones que busquen
feina o que volen millorar la
seva qualificació professional
per promocionar-se
laboralment.

Un total de 130 persones

s’han acollit a aquesta oferta
de cursos, centrada en
l’aprenentatge d’habilitats
informàtiques bàsiques i
avançades. Els alumnes han
aprés el programari ofimàtic de
referència, però també han
tingut l’oportunitat d’acostar-
se a les eines i estratègies per
teletreballar, així com a
l’organització i la gestió del
temps de treball.

La regidora de Treball en
funcions, Yolanda Almagro,
va recordar, en l’acte de
lliurament de diplomes als

alumnes, que “des de
l’Ajuntament hem fet molta
feina, i bona feina, tot
formant més de 2.000
persones en els darrers
quatre anys i generant 500
contractes de treball”.

Almagro va afegir que “les
persones formades tenen
més possibilitats de trobar
feina o de millorar la que
tinguin. Per això és tan
important que existeixi
aquesta oferta i que les
persones que s’hi acullen,
l’aprofitin”.

S’han fet vuit nous cursos de formació ocupacional i formació en línia

Treball de Calafell forma 130
persones més per ajudar-les
a trobar feina o millorar-la

La concejalía de Trabajo de
Calafell clausuró el pasado 5 de
mayo un total de ocho cursos
de formación (cuatro de
formación ocupacional y cuatro
de formación en línea), que
ayudarán a encontrar trabajo
a personas desocupadas. Con
esta acción, Trabajo de Calafell
continua dando apoyo a las
personas que buscan empleo
mejorar su calificación
profesional para promocionarse
laboralmente.

130 personas se acogieron a
esta oferta de cursos, centrada
en el aprendizaje de habilidades
informáticas básicas y
avanzadas. Los alumnos han
aprendido el programario
ofimático de referencia, pero
también han tenido la
oportunidad de acercarse a las
herramientas y estrategias para
teletrabajar, así como a la
organización y la gestión del
tiempo de trabajo.

La concejal de Trabajo en
funciones, Yolanda Almagro,
recordó, en el acto de entrega
de diplomas a los alumnos, que
“desde el Ayuntamiento
hemos trabajado mucho, y
trabajado bien, formando
a más de 2.000 personas en
los últimos cuatro años,
generando además 500
contratos de trabajo”.

Almagro añadió que “las
personas que se han
formado tienen más
posibilidades de encontrar
empleo o de mejorar el que
tienen. Por eso es tan
importante que exista esta
oferta y que las personas que
participan aprovechen la
oportunidad que se les
brinda”.http://treball.calafell.cat

Web de la regidoria de Treball, on trobareu tota la informació sobre cursos i activitats de formació
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La Generalitat reconeix que Calafell necessita un nou pavelló una nova pista poliesportiva.breus

Inversió de 800.000 euros a la ‘primera corona’ sota la fortalesa
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Aquest estiu estaran acabades
les primeres obres del Projecte
d’Intervenció Integral al Nucli
Antic de Calafell (Llei de Barris).
Es tracta de les fases 1 i 2 de la
remodelació de l’entorn del
Castell de la Santa Creu. La
inversió és de 799.550,21
euros.

Les obres comprenen la
remodelació dels carrers de
l’Aire, de les Penyes i Major, i
de la plaça del Trinquet. El

projecte inclou l’adequació de
la zona arqueològica situada al
nord del Castell de la Santa
Creu, que relaciona Calafell amb
les incursions del cabdill

cordovès Al-Mansur contra la
Catalunya cristiana.

La construcció de desguassos
d’aigües de pluja i de nou
clavegueram ha obligat a fer
unes obres complementàries
fora de l’àmbit dels treballs
adjudicats, al carrer Jesús.

El tinent d’alcalde en funcions
de Territori, Ramon Ferré, ha
destacat que “les obres les fa
una empresa comarcal que,

a més, està donant feina a
persones en atur de Calafell,
amb la qual cosa l’obra
pública continua sent la
principal eina local de lluita
contra la crisi”. Ferré afegeix
que “les obres estaran
acabades per a l’estiu i, per
tant, podrem celebrar la
festa major de la Santa Creu
amb aquest sector del nucli
històric enllestit”.

Primeres obres

El regidor subratlla el fet que
“tot i que en la major part
de projectes de Llei de Barris
les obres físiques es fan
durant la segona part dels
quatre anys de vigència, aquí
hem pogut començar a fer
obra aviat, perquè teníem
els projectes acabats i el
finançament disponible”.

La fase 3 dels entorns del Castell
(les places de Catalunya i de la
Constitució, el carrer de
l’Església i part del carrer
Principal ja va executar-se entre
2009 i 2010. Aquella obra no
forma part del projecte finançat
per la Llei de Barris.

Un cop acabades les fases 1 i
2, restarà pendent la fase 4,
que es finançarà també amb la
Llei de Barris. Consistirà en la
creació d’un parc i d’un
aparcament al nord del Castell.
L’Ajuntament ha adquirit
recentment 5.000 metres
quadrats de terreny per tal de
completar les dues hectàrees
que tindrà la nova zona verda,
que portarà el nom de Parc de
la Bòvila.

Aquest estiu estaran
acabades les obres dels
entorns del Castell

la dada
El projecte inclou
l’adequació de la zona
arqueològica vinculada
a Al-Mansur



La imatge ‘America
Sanchez’ compleix 10 anys

El projecte d’identitat visual del municipi ha estat creat per un dels millors dissenyadors del món

Enguany es compleixen 10 anys
de la imatge corporativa que el
dissenyador America Sanchez
va crear per a Calafell. Un
projecte en què el nostre
municipi va ser pioner, ja que
no es tractava de crear una
imatge institucional de
l’Ajuntament, sinó una imatge
que caracteritzés i identifiqués
tota una ciutat.

America Sanchez està
considerat en l’actualitat com
un dels tres millors dissenyadors
del món. Va guanyar el Premi
Nacional de Disseny el 1992 i
el Ciutat de Barcelona el 2001
i ha aconseguit sis premis Laus.
És autor d’imatges que han
entrat a la història, com la de
la candidatura de Barcelona’92
(el famós escuradents) o la del
centenari del Barça.

El verd que va elegir per
identificar Calafell (ell i el seu
col·laborador, el dissenyador
Albert Planas) va ser molt
discutit al principi. Però ell
sempre explicava que era un
color que no passaria de moda.
I sobretot que era del tot
institucional, perquè no es
confonia amb el de cap partit
polític. “És un color semblant
al que té el mar a Calafell
quan rep la llum del sol,
que no és ni blau ni verd”,
afegia.

Avui, aquell color (batejat com
a verd mil·lenari perquè es va
estrenar per a les celebracions
del Mil·lenari de Calafell) està
plenament normalitzat en la
major part d’àmbits  de la vida
municipal.

La festa de les cultures que conviuen a Calafell assoleix un gran èxit, tot i la pluja.breus

La lletra Frutiger, una
tipografia amb història
Adrian Frutiger (Unterseen, Suïssa, 1928) és un dels tipografs
més prominents del segle XX. La seva gran aportació havia estat
la lletra Univers. Però el 1976 va rebre l’encàrrec de dissenyar la
senyalització de l’aeroport Charles de Gaulle, a París (foto inferior).
I va crear una tipografia que seria batejada amb el seu cognom,
ideada per als rètols d’un aeroport modern: legible des de grans
distàncies i també en angle, perquè els senyals estan penjats del
sostre. Malgrat aquest origen, la seva qualitat en va generalitzar
l’ús en el món del disseny i la publicitat. És una tipografia senzilla
i clara i cada lletra individual es reconeix amb facilitat. I funciona
tant en títols com blocs de text. Aquí en teniu la millor prova.

comunicació
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America Sanchez, a l’esquerra, i Albert Planas.



L’Ajuntament habilita sòl per a la creació de 30 habitatges de protecció oficial al nucli del Poble.breus

El butlletí municipal compleix
aquest 2011 quinze anys. Des
del 1996 ençà, la revista que
edita l’Ajuntament de Calafell
s’ha convertit en la principal
referència de la informació
local per a dos de cada tres
calafellencs. Ho testimonien les
enquestes de satisfacció dels
serveis municipals que diferents
equips de govern, de distint
color polític, han anat fent al
llarg dels anys.

El butlletí municipal va
començar a editar-se sota la
capçalera Calafell municipal.
Durant un temps es va dir
Ara Calafell, època en què
l’Ajuntament editava també
altres publicacions periòdiques,
com l’Ara Info i el Calafell

verd. Actualment, la capçalera
recull únicament el nom del
municipi. També ha canviat en
diverses ocasions el disseny i el
format: la present és la seva
cinquena època.

En els quinze anys
transcorreguts, s’han editat
aproximadament mig milió
d’exemplars. Al principi, de
cada edició se’n feien 3.500

exemplars. Però el “boom”
demogràfic viscut per Calafell
en aquest període ha disparat
també la tirada del butlletí:
actualment se n’imprimeixen
13.000. I hi han vist la llum
més de 4.000 notícies.

Entre les novetats que aquesta
publicació ha introduït en el
món dels butlletins municipals
hi ha la creació de seccions
d’informació especialitzada.
Actualment, són les d’economia
local i de medi ambient. L’any
2002, n’hi va haver una
dedicada a la informació
generada per les entitats de
Calafell. Una altra novetat van
ser les notícies en una línia que
es publiquen a cada peu de
pàgina.

El boletín municipal cumple
quince años. Desde 1996, la
revista editada por el
Ayuntamiento se ha convertido
en la principal referencia de la
información local para dos de
cada tres calafellenses. Dan
testimonio de ello las encuestas
de satisfacción de los servicios
municipales que diferentes
gobiernos, de distinto color
político, han ido realizando a
lo largo de los años.

El boletín municipal comenzó a
editarse bajo la cabecera Calafell
municipal. Durante un tiempo
se llamó Ara Calafell, época
en que el Ayuntamiento editaba
también otras publicaciones
periódicas, como Ara Info y
Calafell verd. Actualmente, la
cabecera recoge únicamente el
nombre del municipio. También
ha cambiado en varias ocasiones
de diseño y formato: la presente
es su quinta época.

En estos quince años, se han
editado aproximadamente
medio millón de ejemplares.
Al principio, se imprimían 3.500
ejemplares de cada número.
Pero el “boom” demográfico
vivido por Calafell en este
período ha disparado también
la tirada: actualmente se
imprimen 13.000. Y en sus
páginas han visto la luz más
de 4.000 noticias.

Entre las novedades que esta
publicacion ha introducido en
el mundo de los boletines
municipales, está la creación
de secciones de información
especializada. Actualmente
son las de economía local y de
medio ambiente. En 2002 hubo
una dedicada a la información
de las entidades de Calafell.
Otra novedad fueron las noticias
en una línea que se publican
en cada pie de página.
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comunicació

Un ciutadà, llegint el butlletí municipal al SAC del Poble.

la dada
Des del 1996, se n’han
imprés mig milió
d’exemplars i s’hi han
publicat 4.000 notícies

La revista de l’Ajuntament de Calafell compleix quinze anys

Dos de cada tres calafellencs
s’assabenten de la informació
local a través d’aquest butlletí
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80 alumnes han participat de febrer a abril en el programa de cursos de la regidoria de Joventut.breus

El Ayuntamiento de Calafell ha
puesto en marcha el Servicio de
Atención al Ciudadano (SAC)
en la Platja. La oficina se
encuentra situada en la primera
planta de las dependencias
municipales (calle Sant Pere
29-31) y ofrece los mismos
servicios, gestiones y trámites
que los SAC del Poble (en la
sede central del Ayuntamiento)
y en Segur (en las dependencias
de la calle Joan Maragall 32).

La ubicación del SAC en la Platja
es provisional y se prevé
trasladarla a la planta baja del
edificio, cuando la Policía local
se instale en su nueva comisaría,
a lo largo de 2011. No obstante,
el servicio está plenamente
operativo. Como en el resto de
SAC, se pueden presentar todo
tipo de escritos y solicitudes,
obtener información y efectuar
consultars, pedir certificados
de empadronamiento...

“Esta acción completa la
descentralización del SAC a
los tres núcleos que forman
el municipio”, explica el
teniente de alcalde en funciones
de Servicios Internos, Joan
Carles Robert.

El concejal recuerda que
“hemos trabajado mucho
para reformar de arriba a
abajo la atención a los
ciudadanos”. Y menciona la
ampliación y descentralización
del SAC, la renovación integral
de la atención telefónica y la
introducción de los trámites en
línea. Semanas atrás, se puso
en marcha el SAC virtual, que
durante 2011 irá incorporando
trámites hasta incluir la práctica
totalidad de los que no exigen
una gestión presencial. Están
disponibles en la web municipal,
www.calafell.cat, en la pestaña
“Tràmits”.

L’Ajuntament de Calafell ha
posat en marxa el Servei
d’Atenció al Ciutadà (SAC) al
nucli de la Platja. L’oficina es
troba situada a la primera planta
de les dependències municipals
de la Platja de Calafell, al carrer
Sant Pere 29-31, i ofereix els
mateixos serveis, gestions i
tràmits que ofereixen els SAC
del Poble (a l’edifici central de
l’Ajuntament) i a Segur (a les
dependències municipals del
carrer Joan Maragall 32).

L’emplaçament del SAC a la
Platja és provisional i es preveu
traslladar-lo a la planta baixa de
l’edifici, un cop que la Policia
local s’instal·li a la seva nova
comissaria, al llarg d’aquest
2011. No obstant, el servei està
plenament operatiu i a

disposició dels ciutadans. Com
en els dos altres SAC, s’hi poden
presentar tota mena d’escrits i
sol·licituds, obtenir informació
i fer consultes, demanar
certificats d’empadronament...

“Aquesta acció completa la
descentralització del SAC
als tres nuclis del municipi”,
ha explicat el tinent d’alcalde
en funcions de Serveis Interns,
Joan Carles Robert.

El regidor ha recordat que “hem
fet molta feina per reformar
de dalt a baix l’atenció a la
ciutadania”. I ha esmentat
l’ampliació i descentralització
del SAC, la renovació integral
de l’atenció telefònica i la
introducció dels tràmits en línia.
Fa unes setmanes es va posar
en marxa precisament el SAC
virtual, que durant 2011 anirà
incorporant tràmits fins a
incloure’n la pràctica totalitat
dels que no exigeixen una gestió
presencial. És més, els usuaris
poden comprovar i conèixer en
tot moment la situació del
tràmit efectuat, gràcies a la
creació de la carpeta del ciutadà.
Els tràmits en línia estan
disponibles a la web municipal,
www.calafell.cat, a la pestanya
“Tràmits”.

Queda completada la descentralització l’atenció al ciutadà presencial

L’Ajuntament posa en
marxa el SAC de la Platja

tràmits

El regidor de Serveis Interns en funcions, visitant les noves oficines d’atenció al ciutadà.

la dada
Ja són tres els SAC
presencials amb què
compta l’Ajuntament
de Calafell
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Calafell dedicarà en els propers
anys un import de 5,7 milions
d’euros al manteniment i
conservació dels espais verds i
jardins del municipi. El ple del
passat 29 d’abril va adjudicar
el servei de gestió integral
d’espais verds i arbrat, que
tindrà un cost de 4.839.901
euros durant els propers 10
anys, i el servei de
manteniment de zones verdes,
que costarà 890.029,20 euros
durant els propers 4 anys.

El contracte de gestió integral
d’espais verds i arbrat ha estat
adjudicat a la Unió Temporal

d’Empreses formada per
Urbaser i la Fundació Santa
Teresa del Vendrell. El servei
preveu un ampli ventall de
mesures, inclosa la creació de
noves instal·lacions, entre elles
la generalització als parcs i
jardins de les espècies
autòctones i adaptades a la

nostra climatologia. També, i
per primer cop, es farà una
gestió global de l’arbrat situat
en espais públics: són més de
8.000 exemplars, que han estat
inventariats, 19 del quals s’han
protegit en un catàleg.

De la seva banda, l’adjudicació
del manteniment de zones
verdes ha recaigut en la
Fundació Santa Teresa. Aquest
servei actuarà en les zones de
bosc i camp del terme
municipal i en l’entorn de les
urbanitzacions. Entre altres,
inclou la neteja i desbrossament
de les zones forestals.
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Treballs de neteja i desbrossament del bosc als voltants de la urbanització Valldemar.

Calafell dedicarà 5,7 milions
d’euros en els propers anys a
la conservació d’espais verds

Adjudicats els contractes dels dos serveis que seran responsables de la seva gestió

la dada
El terme municipal té
més de 8.000 arbres
plantats en espais
públics

El Ayuntamiento de Calafell
dedicará en los próximos años
un importe de 5,7 millones de
euros en el mantenimiento y
conservación de los espacios
verdes y jardines del municipio.
El pleno del pasado 29 de abril
adjudicó el servicio de gestión
integral de espacios verdes y
arbolado, que tendrá un coste
de 4.839.901 euros durante
los próximos 10 años, y el
servicio de mantenimiento de
zonas verdes, que costará
890.029,20 euros durante los
próximos 4 años.

El contrato de gestión integral
de espacios verdes y arbolado
ha sido adudicado a la Unión
Temporal de Empresas
formaba por Urbaser y la
Fundació Santa Teresa del
Vendrell. El servicio prevé un
amplio abanico de medidas,
incluida la creación de nuevas
instalaciones, entre las que se
encuentra la generalización en
los parques y jardines de las
especies autóctonas y
adaptadas a nuestra
climatología. También, y por
primera vez, se realizará una
gestion integral del arbolado
situado en espacios públicos:
son más 8.000 ejemplares, que
han sido inventariados, 19 de
los cuales se han protegido en
un catálogo.

Por su parte, la adjudicación
del mantenimiento de zonas
verdes ha recaido en la
Fundació Santa Teresa del
Vendrell. Dicho servicio actuará
en las zonas de bosque y
campo del término municipal
y en el entorno de las
urbanizaciones. Entre otros,
incluye la limpieza y
desbrozamiento de las  zonas
forestales.
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medi ambient

El nou contracte de la neteja viària incorpora vehicles de tracció elèctrica, que són molt
silenciosos i gens contaminants. Aquests vehicles, de reduïdes dimensions, s’utilitzen en
serveis com la neteja manual que es fa, de forma permanent, a indrets estratègicament
turístics i de gran afluència de persones, com el Passeig Marítim.

Vehicles elèctrics per a la neteja viària

Adjudicat el
nou servei
de neteja de
les platges
L’Ajuntament de Calafell va
aprovar definitivament, en el
ple del passat 9 de maig, la
concessió del nou servei de
neteja i manteniment de les
platges del municipi.
L’adjudicació ha recaigut en
l’empresa Urbaser, que
prestarà el servei durant
quatre anys per un cost total
de 989.611,40 euros.

Entre les millores que inclou
la nova adjudicació, hi ha el
reforç del servei en èpoques
de temporada turística baixa.
En aquest sentit, la neteja
s’ampliarà en el període
comprés entre Setmana Santa
i l’inici de l’estiu i del 15 de
setembre al 15 d’octubre.

Prolongar la temporada
turística

Amb aquesta mesura,
“contribuim a l’objectiu
de prolongar la temporada
turística, que és una de les
eines que ens permetran
revitalitzar l’economia local
i sortir de la crisi actual”,
explica la regidora en funcions
de Medi Ambient i Serveis,
Victoria Ortigosa.

El concurs per adjudicar
aquest servei s’ha hagut de
repetir arran d’un defecte de
forma, atés que va haver-hi
un canvi de normativa quatre
dies comptats abans d’obrir-
se el procediment original.
Subsanat aquest error tècnic,
la nova adjudicació podrà
començar a treballar
d’immediat. Mentrestant, el
servei no ha deixat de prestar-
se en cap moment, a càrrec
de l’anterior adjudicatària.

Ja s’han començat a instal·lar als carrers de Calafell els més de 500 contenidors nous, tant
de recollida de la fracció orgànica com de la fracció de rebuig, que arriben com a
conseqüència del nou contracte de recollida. El servei, que ha estat confiat al projecte
comarcal de residus, preveu altres novetats que s’aniran veient al llarg d’enguany.

Més de 500 contenidors nous



L´Àrea de Medi Ambient i Serveis de
l’Ajuntament ha posat en marxa una
campanya d’informació sobre la separació
dels residus a cada domicili i la forma

correcta de dipositar-los als corresponents
contenidors de reciclatge. La finalitat
d’aquesta campanya és fer pujar el triatge
de residus, que en xifres de l’any 2008,

no arriba al 10%, quan la mitjana
catalana és del 33%. A continuació,
oferim els consells bàsics de separació
i triatge de residus:

medi ambient

Les xifres de triatge encara estan molt lluny de la mitjana catalana
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Fomentem la separació dels residus

Ajuntament de Calafell
Àrea de Medi Ambient
i Serveis
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L’Ajuntament farà una campanya informativa als barris que començaran a triar aquesta fracció dels residus

medi ambient

L’Ajuntament de Calafell posa
en marxa aquest estiu la segona
fase de la implantació de la
recollida selectiva de les restes
orgàniques. Aquesta fase inclou
les urbanitzacions de Calafell
Residencial i la Bonanova, el
barri de l’Estany, la zona de
mar de Mas Mel, i tot Segur
Platja, entre la carretera C-31
i el Passeig Marítim. En aquests
sectors dels municipi hi viuen

11.000 veïns i veïnes.

Per donar a conèixer el nou
servei, l’Àrea de Medi Ambient
i Serveis ha organitzat una
campanya d’informació
ciutadana. Així, doncs, el dilluns
20 de juny, a les 19 hores, hi
ha convocada una xerrada a la
sala d’actes de les dependències
municipals de la Platja (carrer
Sant Pere 29-31). A més, hi
haurà un punt d’informació
itinerant que s’instal·larà a
diferents indrets del municipi,
d’acord amb el següent
calendari:

1, 2 i 3 de juliol
de 10 a 14 hores, a la Rambla
Nova (a l’entrada al Parc de la
Sínia)

8, 9 i 10 de juliol
de 10 a 14 hores, a la plaça
dels Països Catalans

15, 16 i 17 de juliol
de 10  14 hores, al Passeig
Marítim de Segur (a l’altura
del carrer Rhin)

22, 23 i 25 de juliol
de 10 a 14 hores, a la plaça del
Mil·lenari (al Passeig Marítim)

Els veïns dels nous barris i
sectors incorporats a la recollida
de l’orgànica, a més, rebran a
casa seva una carta amb
aquesta informació i amb un
val que podran bescanviar per
un kit de l’orgànica als punts
d’informació. Aquest kit conté
el material necessari per fer
una bona recollida d’aquesta
fracció de residus: un cubell,
bosses compostables, un
imant de nevera i un díptic
informatiu.

Es completarà el 2012

El desplegament de la recollida
de l’orgànica a Calafell es fa en
tres fases. La primera, que inclou
els nuclis del Poble i de la Platja,
més Alorda Parc, es va tirar
endavant els anys 2005 i 2006.
La segona fase s’impulsa
aquest 2011. La tercera fase
s’implantarà l’any 2012 i
inclourà tot Segur, excepte el
sector de platja i el centre, al
voltant de l’avinguda Catalunya,
on ja funcionarà; les
urbanitzacions Calafell Parc,
Mas Romeu i Bellamar; el sector
de muntanya de Mas Mel;
Segur de Dalt, les Brises, les
Vil·les i Valldemar.

“Amb el desplegament
d’aquestes dues fases ens
posarem al dia a Calafell pel
que fa al compliment de la
vigent Llei de Residus de
Catalunya. La nostra
comarca, el Baix Penedès,
és a la cua de compliment,
però estem prenent les
mesures necessàries per
resoldre aquesta situació”,
explica el tinent d’alcalde en
funcions de Medi Ambient i
Serveis, Àngel Verge.

11.000 veïns s’incorporen
a la recollida de l’orgànica
a partir d’aquest estiu
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2 dijous

>Cinema d’igualtat
El pastel de boda
(França, 2010)
Direcció
Denys Granier-Deferres

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

4 dissabte

>XXVII Arrossejat Popular
Festa gastronòmica dedicada
al menú tradicional dels
pescadors de Calafell.
A la Confraria de Pescadors
Tres torns de servei
13, 14 i 15 hores
Preu tiquet 9 euros
Venda anticipada
oficines del Patronat
Municipal de Turisme

>I Trobada Motera a
favor de la Fundació
Síndrome de Dravet
de 10 a 12 h
jocs infantils al club infantil
de la Plaça dels Països
Catalans
a partir de les 12.30 h
dinar solidari i activitats
a la Cantera Bikebar

9 dijous

>El Calafell més gran
Xerrada per a les persones
grans: Com solucionar els
nostres conflictes
A càrrec de Jordi Juárez
9.30 h
Teatre Auditori municipal

17 divendres

>Festa de final de curs
de Cal Bolavà
Exposicions, representacions
d’alumnes, lliurament de
premis artístics i literaris i de
certificats i diplomes a
alumnes de la Casa de
Cultura
18 h
Jardins de Cal Bolavà

18 dissabte

>X concentració tunning
Trobada internacional de
vehicles personalitzats del
grup VAG
de les 10 a les 21 h
Pàrquing del mercat
Més informació
www.mundofabian.com

19 diumenge

>X concentració tunning
de les 10 a les 17 h
Pàrquing del mercat
Més informació
www.mundofabian.com

25 dissabte

>Un bany de música
Cicle de concerts a càrrec
d’orquestres britàniques
19.45 h
Església de Sant Pere

28 dimarts

>Festa major de Sant Pere
19.45 h
Dependències Platja
Pregó i traca
23 h
Confraria de Pescadors
Castell de focs artificials

23.30 h
Plaça Alcalde Romeu
Concert i Ball de revetlla
amb La Dama Orquesta

29 dimecres

>Festa major de Sant Pere
11.30 h
Església de Sant Pere
Ofici solemne i concert de
cant coral
13.30 h
Confraria de Pescadors
Exhibició del Bot Salvavides
i hissada de les banderes
blaves de les platges
18.30 h
De l’Església de Sant Pere
a la Plaça Alcalde Romeu
Cercavila del Pa Beneït
19 h
Plaça Alcalde Romeu
Espectacle infantil
22.30 h
Confraria de Pescadors
Cantada d’havaneres

30 dijous

>Festa major de Sant Pere
11 h
Museu Casa Barral
Concurs de dibuix infantil
19 h
Confraria de Pescadors
Espectacle de màgia

Calafellactivitats
juny2011

Temporada de
marxa nòrdica

Sortides
guiades des de
la plaça dels
Països Catalans.
Dissabte
i diumenge a
les 9 h
Activitat
gratuïta
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1/07 divendres

>Festa major de Sant Pere
20 h
Confraria de Pescadors
Actuació de Almas Rocieras
22.30 h
Cercavila correfoc a càrrec
dels Diables Guaite’ls
tot seguit
Trajo de l’Espineta
Concert amb Kill Me Later,
Búhos i DO

2/07 dissabte

>Festa major de Sant Pere
13 h
Monument al Pescador
Xeringada popular
18.30 h
Des de l’Estany
Cercavila gegantera
19.30 h
Confraria de Pescadors
Esbart Dansaire
Hip Hop Inquietud
Grup de Paqui Trujillo
24 h
Trajo de l’Espineta
Festa house amb Dj’s
Plaça Alcalde Romeu
Ball de festa major
des de l’Estany
Correbars-Gayumbada

3/07 diumenge

>Festa major de Sant Pere
12 h
Confraria de Pescadors
Trobada de Patí Català
17.30 h
Monument al Pescador
Exhibició castellera
20 h
Confraria de Pescadors
Ballada de sardanes
20 h
Futbol a la sorra
20.30 h
Llar jubilats de la Platja
Concurs de truites
22 h
Plaça Alcalde Romeu
Cinema a la fresca

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
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