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El nou Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal (POUM) està enllestit per
a l’aprovació inicial, previsiblement
durant el mes de setembre. També
s’engegaran nous processos
d’informació i participació ciutadana.
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Ja tenim els terrenys
per a construir el
nou CAP de Segur
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d’Havaneres ret
homenatge a
Josep Bastons
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Els germans David i José Manuel Muñoz,
que formen el grup musical Estopa, han
participat aquest estiu al torneig de futbol-
7  “Calafell Sports Cup”, una de les moltes
activitats d’un estiu molt intens

esportivament parlant. David i José Manuel
tenen casa a Calafell i van venir a jugar,
tot i trobar-se immersos en l’enregistrament
del seu proper disc, un recopilatori que
portarà per títol “Estopa 100”.

Sessió de treball de Consell Assessor Urbanístic.

D’esquerra a dreta: Francesc Sánchez Carcassés,
presentador de la Trobada; el regidor de
Turisme, Àngel Verge; Josep Bastons, i l’alcalde,
Jordi Sánchez.

Els ‘calafellencs’ Estopa animen un
intens estiu d’activitat esportiva
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Massa sovint hi ha la idea que a Calafell tot cal fer-ho per
triplicat. O com a mínim per duplicat. És una idea obsoleta
que no representa tan sols un cost econòmic poc assumible:
també una disgregació social entre persones que viuen en el
mateix municipi. Quan l’accelerat creixement demogràfic pot
arribar a trencar la cohesió social, és hora d’unir esforços, de
treballar amb idees de globalitat (un sol municipi) i de crear
vincles. No és hora d’aixecar noves fronteres imaginàries. En
definitiva, és tan senzill com intentar sumar o multiplicar, en
comptes de restar o dividir.

Acabem de comprovar que la suma ens fa més forts. Si els
45.000 habitants reals del municipi estiguessin tots
empadronats (només ho estan 25.000) ens haurien arribat
gairebé el doble de diners del Pla Zapatero. D’altra banda,
ens han desestimat la Llei de Barris per a Segur perquè no hi
ha prou població censada, quan la real era més que suficient.
Cal posar més exemples? Hem d’aixecar noves barreres?

La realitat social va molt sovint per davant de plantejaments
obsolets. N’hi ha prou d’acostar-se al Passeig Marítim. Tots
els dies, a totes hores (de vegades més o menys, segons
l’època de l’any) hi ha persones que passegen en totes dues
direccions, que s’aturen, se saluden i comencen a parlar. És
la lliçó de convivència més pràctica i senzilla que podem tenir
a Calafell.

Després, les coses, dins d’aquest municipi comú per a tots i
totes, es faran on toqui o allí on sigui més beneficiós per al
conjunt. I uns hauran d’anar cap aquí i els altres, cap allà.
Com passa a qualsevol poble o ciutat normal.

Con demasiada frecuencia damos por supuesto que en Calafell
hay que hacerlo todo por triplicado. O como mínimo por
duplicado. Es una idea obsoleta que no sólo representa un
coste económico poco asumible: también una disgregación
social entre personas que viven en un mismo municipio.
Cuando el acelerado crecimiento demográfico puede romper
la cohesión social, hay que unir esfuerzos, trabajar con idea
de globalidad (un único municipio) y crear vínculos. No toca
levantar nuevas fronteras imaginarias. Es tan sencillo como
intentar sumar o multiplicar, en lugar de restar o dividir.

Acabamos de comprobar que la suma nos hace más fuertes.
Si los 45.000 habitantes reales del municipio estuvieran todos
empadronados (sólo lo están 25.000) nos habría llegado casi
el doble de dinero del Plan Zapatero. Por otra parte, nos han
desestimado la Ley de Barrios para Segur porque no contamos
con suficiente población censada, cuando la real cumplía. ¿Se
necesitan más ejemplos? ¿Debemos crear nuevas barreras?

La realidad social va siempre por delante de planteamientos
obsoletos. Basta con acercarse al Paseo Marítimo. Todos los
días, a todas horas (a veces, más o menos, según la época
del año) hay personas que pasean en ambas direcciones, que
se paran, se saludan y comienzan a hablar. Es la lección de
convivencia más práctica y sencilla que podemos tener en
Calafell.

Después, las cosas, dentro de este municipio comúna todos
y todas, se harán donde corresponda o sea más beneficioso
para el conjunto. Y unos tendrán que ir hacia aquí y otros,
hacia allá. Como ocurre en cualquier pueblo o ciudad normal.

Un sol municipi. Tots junts

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 h
en directe 977 699 100 · contestador 24 h 977 699 003 · per correu electrònic fildirecte@calafell.org

imprés en paper reciclat

l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona



equipaments

L’Ajuntament ja és propietari dels terrenys on
s’ubicarà el nou Centre d’Atenció Primària (CAP)
del nucli de Segur. Es tracta de l’antic club Esplai
Sant Miquel, situat a l’avinguda d’Espanya.
L’entitat va tancar fa temps, i l’adquisició es fa,
per un import d’1,5 milions d’euros, als actuals
propietaris de les instal·lacions. L’alcalde,
Jordi Sánchez, afirma que aquest és “un pas
importantíssim en el procés de posar al
dia el retard històric del nostre municipi.
Amb altres actuacions ja encarrilades a
Segur, ara és en marxa també la solució
a les mancances sanitàries”.

Es calcula que la cessió a la Generalitat podria
formalitzar-se en poques setmanes. Salut té
incorporat aquest CAP en la seva programació
i els tècnics del departament han visitat fins i

tot els terrenys per avalar la seva adequació. La
intenció municipal és cedir els metres quadrats
que siguin necessaris per al CAP i reservar-se
la resta per destinar-la a altres equipaments o
usos. “Al nucli de Segur és dificilíssim
aconseguir espais per a equipaments i per
això hem d’estirar fins al darrer metre
quadrat”, apunta el regidor de Segur, Josep
Parera.

De la seva banda, la regidora de Salut, Victoria
Ortigosa, diu que la ubicació s’ha decidit per
raons de disponiblitat de sòl, però també
“perquè és un indret accessible, ja que
l’avinguda d’Espanya funciona com una
ronda interior del nucli de Segur, i perquè
en el seu entorn, en un futur, s’hi
instal·laran altres equipaments “.

El Ayuntamiento ya es propietario
de los terrenos donde se levantará
el nuevo Centro de Atención
Primaria (CAP) del núcleo de
Segur. Se trata del antiguo club
Esplai Sant Miquel, situado en la
avenida de España. La entidad
cerró hace tiempo y la adquisición
se efectúa, por un importe de 1,5
millones de euros, a los actuales
propietarios de las instalaciones.

El alcalde, Jordi Sánchez, afirma
que este es “un paso muy
importante en el proceso de
puesta al día del retraso
histórico del municipio. Con
otras actuaciones ya
encarriladas en Segur, ahora
tenemos en marcha la
solución al déficit sanitario”.

Se calcula que la cesión a la
Generalitat podría formalizarse en
pocas semanas. Salud incorporó
este CAP a su programación y sus
técnicos incluso han visitado el
terreno para avalar su adecuación.
La intención municipal es ceder
los metros cuadrados que necesite
el CAP y reservar el resto para
otros equipamientos o usos.
“En Segur es dificilísimo
conseguir espacios para
equipamientos y por eso
debemos estirar hasta el
último metro cuadrado”,
apunta el concejal de Segur,
Josep Parera.

Por su parte, la concejal de Salud,
Victoria Ortigosa, dice que la
ubicación se ha decidido por
razones de disponibilidad de
suelo, pero también “porque es
un lugar accesible, ya que la
avenida de España funciona
como una ronda interior del
núcleo de Segur, y porque en
su entorno en un futuro, se
instalarán otros
equipamientos”.

El CAP de Segur s’aixecarà
a l’antic Esplai Sant Miquel

Encarrilada la solució a les mancances sanitàries del nucli amb més habitants del municipi

Ajuntament i propietaris signen l’operació

La periodista Judit Huerta farà la glossa de la Diada de l’Onze de Setembre (al Castell a les 20 hores).breus

L’Ajuntament i els actuals propietaris de l’antic Esplai Sant Miquel van signar, el passat
23 de juliol, l’operació de compra-venda. En nom de l’Ajuntament, va signar l’alcalde,
Jordi Sánchez. Van ser presents a l’acte de signatura el primer tinent d’alcalde i regidor
delegat del nucli de Segur, Josep Parera, i la regidora de Salut, María Victoria Ortigosa
(tots dos a l’esquerra de la taula). A la dreta, els propietaris i el seu lletrat.
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La tardor arriba amb
l’inici d’obres als tres
nuclis del municipi

5 milions de nova inversió, que se sumen a la continuació del Pla Zapatero al centre de Segur

Aquest mes de setembre
començarà una intensa
tardor d’obres al
municipi, que continuarà
en alguns casos fins al
proper estiu. Per al 21 de
setembre és previst l’inici
de la segona fase de la
renovació del Passeig
Marítim al nucli de la
Platja. I a l’octubre
començaran les obres de
reforma de la vorera nord
del Passeig Marítim de
Segur i la remodelació del
nucli històric, al Poble.
Mentrestant, continuaran
les obres del centre de
Segur, finançades pel Pla
Zapatero, i que entraran
en la fase decisiva de
l’avinguda Catalunya.

“Aquestes obres
signifiquen una
inversió ‘nova’ de cinc
milions d’euros. És
una nova injecció a
l’economia local i a la
creació de llocs de
treball mitjançant
l’obra pública”, diu
Ramon Ferré, tinent
d’alcalde de Territori.
Ferré afegeix que
“cadascun dels tres
nuclis de Calafell
tindrà com a mínim
una gran obra en
marxa i, així, donarem
una empenta decisiva
a l’objectiu de posar
al dia el municipi”.

Este mes de septiembre
comienza un intenso
otoño de obras en el
municipio, que
continuará en algunos
casos hasta el próximo
verano. Para el 21 de
septiembre está previsto
el inicio de la segunda
fase de la renovación del
Paseo Marítimo de la
Platja. Y en octubre
comenzarán las obras de
reforma de la acera norte
del Paseo Marítimo de
Segur y la remodelación
del núcleo histórico, en
el Poble.

Mientras, continuarán
las obras   del centro de
Segur, financiadas por
el Plan Zapatero, que
entrarán en la fase
decisiva de la avenida
Catalunya.

“Estas obras
significan una
inversión ‘nueva’ de
cinco millones de
euros. Se trata de
otra inyección a la
economía local y a la
creación de empleo
mediante la obra
pública”, explica
Ramon Ferré, teniente
de alcalde del área de
Territorio.

Ferré añade que
“a partir de este
próximo otoño, cada
uno de los tres
núcleos que forman
Calafell tendrá como
mínimo una gran
obra en marcha y,
así, daremos un
empuje decisivo al
objetivo de poner el
municipio al día”.

La Generalitat dóna 12.000 euros per a la redacció del catàleg del patrimoni històric de Calafell.breus

territori

Remodelació del nucli històric.
Conversió de la plaça de Catalunya
i del carrer de l’Església en zona
de vianants
Pressupost licitació
1,1 milions d’euros
Inici d’obres Octubre 2009

Renovació de la vorera nord
(costat muntanya) del Passeig
Marítim al nucli de Segur.
Construcció de nous col·lectors
soterrats i nous paviments
Pressupost licitació
1 milió d’euros
Inici d’obres Octubre 2009

2a fase de la remodelació del
Passeig Marítim de la Platja.
Serveis afectats
Pressupost adjudicació
2,9 milions d’euros d’euros
Inici d’obres
21 de setembre de 2009

Remodelació del centre del
nucli de Segur.
Obra finançada pel Fons Estatal
d’Inversió Local (Pla Zapatero)
Pressupost
3,87 milions d’euros
Fi d’obres Desembre 2009



grans projectes

L’equip de govern municipal ha buscat donar
una empenta a la construcció de passos a la
via del tren. En aquest sentit, ha arrencat a
l’Administrador d’Infraesctructures Ferroviàries
(Adif) un compromís verbal, que s’haurà de
convertir en un conveni, per iniciar un mínim
de dos passos en el que queda del present
mandat municipal. Aquests dos passos són
els que estaven previstos en el projecte que va
presentar-se a la convocatòria d’ajuts de la Llei
de Barris: un per a vehicles i vianants al carrer
Loira i un de vianants al carrer Rhin.

La inversió s’hauria de fer al 50% i l’Ajuntament
ja busca els recursos econòmics per assumir la
seva part. L’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez,

va reunir-se recentment a Madrid amb la
direcció d’Adif. Properament, responsables
de l’organisme visitaran Calafell per continuar
les converses i comprovar in situ els perills
derivats de la situació. “Amb Adif, hem parlat
també  de la possibilitat de substituir
l’actual pas elevat situat, a l’avinguda del
Duero, al límit entre Calafell i Cunit. En
aquest cas, proposarem a l’Ajuntament
veí compartir la part d’inversió que seria
municipal”, diu l’alcalde.

Jordi Sánchez afegeix que “tot i que encara
no hem signat, confiem que aquesta gestió
tanqui tants anys d’espera i compromisos
que no s’han materialitzat mai”.

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento ha buscado dar un
impulso a la construcción de pasos
en la vía del tren. En este sentido,
ha arrancado al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
un compromiso verbal, que
deberá convertirse en un
convenio, para iniciar un mínimo
de dos pasos en lo que queda del
presente mandato municipal.

Esos dos pasos son los que
estaban incluidos en el proyecto
que se presentó a la convocatoria
de ayudas de la Ley de Barrios
(ver la página 4): uno para
vehículos y peatones en la calle
del Loira y otro para peatones,
en la calle del Rhin.

La inversión deberá efectuarse
al 50% y el Ayuntamiento ya
busca los recursos económicos
para asumir su parte. El alcalde,
Jordi Sánchez, se reunió
recientemente en Madrid con la
dirección de Adif. Próximamente,
responsables de este organismo
visitarán Calafell para continuar
las negociaciones y comprobar
in situ los riesgos derivados de
la situación.

“Hemos hablado también de
la posibilidad de sustituir el
actual paso elevado situado
en el límite entre los términos
municipales de Calafell y
Cunit. En este caso,
propondremos al
Ayuntamiento vecino
compartir la parte de inversión
que sería municipal”, dice  el
alcalde. Añade que “aunque
todavía no hemos firmado,
confíamos en que esta gestión
cierre tantos años de espera y
compromisos que no se han
acabado de materializar
nunca”.

Empenta a la construcció
de passos a la via del tren

L’Ajuntament acorda amb Adif iniciar els previstos a la Llei de Barris

La Casa de Cultura de Cal Bolavà ofereix a partir de setembre un curs amb 15 tallers i activitats.breus

Adif posa tanques de seguretat a un tram de la línia
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha començat l’execució d’un
tancament de seguretat a un tram de la via del ferrocarril, situat a l’altura del barri de
Mas Mel. Es tracta d’un tancament dissenyat per prevenir el vandalisme i la intrussió a
la via. L’Ajuntament va reclamar que el tancament fos de qualitat, però no pas per
estètica, sinó perquè el seu manteniment, un cop construït, serà a càrrec seu. Adif, a
més, ha tret a concurs unes obres per elevar l’altura de les andanes de les estacions de
Calafell i de Segur de Calafell, per millorar l’accessibilitat als trens.
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www.calafell.org/poum

El nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
està a punt per a la seva aprovació inicial, que
segurament es produirà durant el mes de
setembre. El passat 29 de juliol, l’equip redactor
de la Universitat Politècnica de Catalunya, dirigit
per Ricard Pié, va presentar el document
provisional al Consell Assessor Urbanístic,
l’organisme de participació social i política
que ha coordinat els treballs. Aquest mes
d’agost s’ha dedicat a fer els darrers retocs
i a verificar la proposta de la Universitat, abans
de portar el projecte al ple municipal.

El tinent d’alcalde de Territori, Ramon Ferré,
anuncia que “s’engerarà un nou procés
d’informació i de participació ciutadana

perquè tothom pugui conèixer els
continguts de la proposta”. Entre altres
activitats, és previst fer un acte general per a
tot el municipi, sessions sectorials i sengles
exposicions a les dependències municipals de
la Platja i Segur. A Segur, a més, s’obrirà l’oficina
del POUM, que atendrà de forma presencial
totes les preguntes que vulgui plantejar la
ciutadania. Les dates i horaris d’aquestes
activitats s’anunciarà oportunament. També hi
haurà informació per Internet. La web del POUM
oferirà un vídeo explicatiu i atendrà consultes
amb un sistema que permetrà que cadascú
pugui consultar la qualificació i la normativa
que afecti la seva propietat. També es podran
presentar al·legacions a través de la web.

El nuevo Plan de Ordenación
Urbanístico Municipal está a punto
para su aprobación inicial, que
seguramente se producirá durante
el mes de septiembre. El pasado
29 de julio, el equipo redactor de
la Universitat Politècnica de
Catalunya, dirigido por Ricard Pié,
presentó el documento provisional
al Consell Assessor Urbanístic, el
organismo de participación social
y política que ha coordinado los
trabajos de redacción. Durante el
mes de agosto se han efectuado
los últimos retoques y se ha
verificado la propuesta de la
Universidad, antes de llevar el
proyecto al pleno municipal.

El teniente de alcalde de Territorio,
Ramon Ferré, anuncia que “se
activará un nuevo proceso de
información y participación
ciudadana para que todo el
mundo pueda conocer los
contenidos de la propuesta”.
Entre otras actividades, está
previsto un acto general para todo
el municipio, sesiones sectoriales
y sendas exposiciones en las
dependencias municipales de la
Platja y Segur. En Segur, además,
abrirá la oficina del POUM, que
atenderá de forma presencial las
preguntas y consultas de la
ciudadanía. Las fechas y horarios
se anunciarán oportunamente.
También habrá información por
Internet. La web del POUM
ofrecerá un vídeo explicativo y
atenderá consultas con un sistema
que permitirá a cualquier persona
conocer la calificación y la
normativa que afecten a su
propiedad. También podrán
presentarse alegaciones a través
de la web.

El Pla General fa un ‘sprint’
cap a l’aprovació inicial

S’engegarà un nou procés d’informació i de participació per donar-ne a conèixer el contingut

Sessió del Consell Assessor Urbanístic, el passat 29 de juliol.



L’Ajuntament ha dedicat dos
anys d’esforços a normalitzar la
situació del patrimoni municipal
del sòl, afectat per la falta
d’inscripció registral de
moltíssimes adquisicions de
propietats i cessions de terrenys
per a equipaments, vials, i zona
verda. La superfície afectada és
de 1,1 milions de metres
quadrats, el triple de la que
tenia inscrita l’Ajuntament a
nom seu abans de posar mans
a la feina.

Segons el tinent d’alcalde de
Territori, Ramon Ferré “teníem
un patrimoni municipal

immens que no figurava
legalment a nom de
l’Ajuntament i, com a
conseqüència d’aquest gran
desori, s’havien produït
situacions esperpèntiques”.

Ferré afegeix que “la
deixadesa dels anteriors
governs municipals havia
causat un immens embolic.
Un caos que calia aclarir
perquè provocava un munt
de maldecaps jurídics i
importants perjudicis a
l’interés públic, inclosa la
pèrdua definitiva de
propietats municipals”.

Tot i que una compra-venda o
una cessió estigui escripturada
davant notari, l’anterior
propietari pot emparar-se en
què continua figurant com a
titular al registre per vendre la
finca, hipotecar-la o fins i tot
pagar un deute tributari,
inclosos els que es puguin tenir
amb l’Administració propietària
real del bé. També pot donar-
se el cas que aquests bens
acabin embargats.

Segons Ferré, hi ha situacions
surrealistes. “Hem arribat a
tenir embargats pels bancs
els carrers de Calafell

Residencial, que encara
figuraven com a ‘finques’
del promotor”.

El procés de regularització ha
donat altres sorpreses. Per
exemple, que els dos camps
de futbol municipal, que tenen
més de 25 anys, no han estat
propietat municipal formal fins
fa poques setmanes. O que
l’església romànica de Sant
Miquel, el principal monument
del nucli de Segur, datada al
segle XIII i ara catalogada,
continuava figurant a nom
dels urbanitzadors de la zona.
O que un terç de l’espai de la
Platja on hi ha el mercat i
l’aparcament municipal, també
“era” encara de qui ho va
vendre a l’Ajuntament. O que
hi ha equipaments, com escoles,
construïts en terreny que figura
registralment com a privat.

“Hi ha casos que es
remunten a més de mig
segle, però Segur té una
singularitat pel gran volum
de terreny i perquè la cessió
de zona verda, vials i sòl i
equipaments es va fer el
1976”, ha afegit Ferré.

La regularització ha constatat
que algunes propietats s’han
perdut definitivament. És el cas
d’antics propietaris que van
aprofitar la situació per
“vendre” la finca a un tercer
que comprava de bona fe. En
aquest cas, la llei protegeix al
comprador de bona fe i el bé
es perd. Entre les propietats
definitivament perdudes, n’hi
ha a Bellamar i Valldemar i
“altres difícils d’identificar
en aquest enorme caos o
que se’ns escaparan per la
dificultat de documentar
els nostres drets.Tot plegat
és molt indicatiu de la
‘bona gestió’ que han fet
històricament a Calafell els
que hi han governat durant
la major part dels darrers
30 anys”.

Posem fi a treinta anys de
deixadesa amb el patrimoni
municipal del sòl

Dos anys de feina per posar sota control a situacions del tot surrealistes

territori

Es jubila una de les memòries vivents de l’Ajuntament
Ramon Pons (a l’esquerra de la foto), funcionari municipal responsable de l’oficina local del
Cadastre, s’acaba de jubilar aquest passat mes de juliol. En els dos últims anys s’ha abocat al
procés de regularització del patrimoni local del sòl, com a autèntica memòria vivent en aquestes
matèries a l’Ajuntament.
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Turisme continua promovent la marxa nòrdica amb sortides nocturnes i per la comarca.breus

finances locals

L’Ajuntament passa el rasclet
pel pressupost i ‘recupera’
1,1 milions d’euros

Entre les inversions a finançar amb
aquest garbellat, hi ha les obres
del sector 5A de Segur de Dalt
(131.200,33 euros) o l’ampliació
del jutjat de pau (30.000 euros).
També es destinaran fons als
equipaments esportius (43.077,02
euros), els centres educatius (7.500
euros) i els edificis municipals
(65.547,82 euros) i a la piscina de
la urbanització Mas Romeu (17.000
euros). Algunes són petites pel seu
import, però resolen problemàtiques
de força ressó: per exemple, la
reparació del sostre del túnel del
passatge Girona. Així mateix, es
destinaran 50.000 euros a la
redacció del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM),
16.883,37 euros a l’aportació
municipal al segon sector del Parc
Empresarial, 17.287,35 euros al
pàrquing del CEIP La Ginesta,
12.953,53 a renovar l’enllumenat
nadalenc i 9.300 per a l’adequació
del terreny que s’ha de cedir a la
Generalitat per a la construcció
del nou CAP del nucli de Segur.

L’Ajuntament de Calafell ha passat el rasclet
pel pressupost municipal i ha aconseguit
“recuperar” 1,1 milions d’euros, que podrà
dedicar a noves despeses. Els diners
provenen de restes de partides, per exemple
d’inversions en què l’obra ha acabat costant
menys  que la xifra pressupostada, i de
sobrants diversos. Les partides
“recuperades” amb aquest garbellat es
dedicaran majoritàriament a noves inversions
en millora d’equipaments municipals i a
actuacions de manteniment d’espais i de
diferents serveis públics.

El tinent d’alcalde de Serveis Interns, Joan
Carles Robert, explica que “des de juny
de 2007 és la tercera vegada que
prenem una decisió econòmica
d’aquestes característiques, ja que,
ateses les mancances que té el municipi,
no ens podem permetre el luxe de
deixar perdre ni un sol euro”. Robert
afegeix que “això sí que és bona gestió,
ja que no seria normal que allò que
aporten els calafellencs via fiscal restés
adormit sense fer res”.

El detall de les inversions figura en la
columna de la dreta. Pel que fa a les accions
de manteniment i millora, destaca la partida
de subministraments elèctrics (411.714,38
euros), que s’ha d’ampliar per atendre la
demanda dels nous equipaments que
s’estan posant en marxa i que es posaran
en marxa en els propers mesos. Recordem
que l’Ajuntament es fa càrrec de la despesa
energètica dels serveis públics situats al
municipi, encara que pertanyin a altres
administracions. En aquest mateix sentit,
també es reforça amb 49.520,68 euros la
partida de neteja d’edificis públics.

D’altra banda, també es dediquen 12.000
euros al contracte per la prestació del servei
de gossera municipal.

El Ayuntamiento de Calafell ha rastrillado
el presupuesto municipal y ha conseguido
“recuperar” 1,1 millones de euros, que
podrá dedicar a nuevos gastos. El dinero
proviene de restos de partidas, por ejemplo
de inversiones en las que la obra ha acabado
constando menos que lo presupuestado,
y de sobrantes varios. Las partidas
“recuperadas” con esta criba se dedicarán
mayoritariamente a nuevas inversiones en
mejora de equipamientos municipales y a
actuaciones de mantenimiento de espacios
y de diferentes servicios públicos.

El teniente de alcalde de Servicios Internos,
Joan Carles Robert, explica que “desde
junio de 2007 es la tercera vez que
tomamos una decisión económica de
estas características, ya que, dado lo
mucho que falta en este municipio, no
podemos permitirnos el lujo de dejar
perder un solo euro”. Robert añade que
“esto sí es buena gestión, ya que no
sería normal que lo que aportan los
ciudadanos por vía fiscal quedara
dormido sin hacer nada”.

El detalle de las inversiones figura en la
columna de la derecha. En relación a las
acciones de mantenimiento y mejora,
destaca la partida de subministro eléctrico
(411.714,38 eyros), que debe ampliarse
para atender la demanda de los nuevos
equipamientos que se van a poner en marxa
en los próximos meses. Recordamos que el
Ayuntamiento se hace cargo del gasto
energético de los servicios públicos ubicados
en el municipio, aunque pertenezcan a otras
administraciones. En este mismo sentido,
también se refuerza con 49.520,68 euros
la partida de limpieza de edificios públicos.

Por otra parte, también se dedican 12.000
euros al contrato para la prestación del
servicio de perrera municipal.

Joan Carles Robert
regidor de Serveis Interns

‘Farem molta
inversió petita
que resol
problemes amb
ressó social’



grans equipaments

La ciutadania s’ha abocat davant l’expectativa
de la imminent obertura del complex municipal
de piscines Vilarenc Aqua. Segons fonts de
l’empresa concessionària, Tandem Wellness,
s’han registrat un miler d’abonats durant el
mes d’agost. Prova de l’expectació és que el
3 d’agost, primer dia en què era possible
inscriure-s’hi, fins a 300 persones van fer el
tràmit.

“El balanç és extraordinàriament positiu,
per damunt de les previsions més
optimistes”, explica el regidor d’Esports,
José Manuel Núñez. Afegeix que “la viabilitat
econòmica del projecte se situa entre 2.500
i 3.000 abonats. Per tant, comptant que en
ple mes d’agost i amb les obres encara no
acabades i el complex tancat s’han apuntat

1.000 persones, estem segurs d’assolir
l’objectiu”.

L’Ajuntament i la concessionària volen recordar
que les tarifes d’abonament, tot i semblar cares
a simple vista, són tarifes integrades que inclouen
accès ilimitat a totes les instal·lacions i que hi
entren totes les activitats amb monitor que es
vulguin fer. “Són preus de mercat, però
creiem que l’oferta és molt competitiva.
Sense oblidar, és clar, que l’actual
Ajuntament ha introduït rebaixes de preus
per a alguns col·lectius sensibles i per als
ciutadans empadronats”, indica el regidor
d’Esports. Encara no hi ha data definitiva
d’obertura, però es confirma que serà a finals
d’aquest setembre, o els primers dies
d’octubre a molt estirar.

Los ciudadanos han respondido
masivamente a la inminente
apertura del complejo municipal
de piscinas Vilarenc Aqua. Según
fuentes de la empresa
concesionaria, Tandem Wellness,
se han registrado un millar de
abonados durante el mes de
agosto. Prueba de la expectación
es que el 3 de agosto, primer día
en que era posible inscribirse, hasta
300 personas realizaron el trámite.

“El balance es muy pero que
muy positivo, por encima de
las previsiones más
optimistas”, explica el concejal
de Deportes, José Manuel Núñez.
Añadeque “la viabilidad
económica del proyecto se
sitúa entre 2.500 y 3.000
abonados. Por tanto, si en
pleno mes de agosto y con las
obras por finalizar y el
complejo cerrado se han
inscrito 1.000 personas,
estamos seguros de conseguir
el objetivo”. El Ayuntamiento y
la concesionaria quieren recordar
que las tarifas de abono, aunque
puedan parecer caras a simple
vista, son tarifas integradas que
incluyen acceso ilimitado a todas
las instalaciones y que en ellas
entran todas las actividades con
monitor que se desee.“Son
precios de mercado, pero
creemos que la oferta es
competitiva. Sin olvidar, claro
está, que el Ayuntamiento
actual ha introducio rebajas a
algunos colectivos sensibles y
para los empadronados”, dice
el concejal de Deportes.  Aún no
hay fecha definitiva de apertura,
pero se confirma que será a finales
de septiembre, o como mucho los
primeros días de octubre.

El complex Vilarenc
Aqua assoleix un miler
d’abonats durant l’agost

Imminent obertura de les noves piscines municipals

Notable èxit de públic en la nova edició de les Nits a la Ciutadella Ibèrica de Calafell.breus

Imatge de les cues que van formar-se al punt
d’informació del Vilarenc Aqua, el passat 3
d’agost. Era el primer dia que s’obria la
inscripció i 300 persones s’hi van abonar.
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Calafell s’ha sumat als actes de rebuig als atemptats terroristes de Burgos i de Calvià (Mallorca).breus

comarca

Els departaments de Salut i d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat, els 14 municipis
del Baix Penedès i el consell comarcal han
constituït el consell rector de salut. Aquest
consorci públic, també conegut com a govern
territorial de Salut, té l’objectiu d’implicar les
administracions locals en el sistema sanitari.
Com va explicar la consellera de Salut, Marina
Geli, en la constitució del consell, el 23 de juliol
al Vendrell, “és una fórmula que dóna veu
als ajuntaments en la política nacional de
salut, de forma que aquests participen
paritàriament en l’adopció de decisions”.

De la seva banda, l’alcalde de Calafell i president
del consell comarcal del Baix Penedès, Jordi
Sánchez, comenta que “la participació dels
municipis en la planificació sanitària és

una necessitat, ja que ningú millor pot
recollir les demandes de la ciutadania.
Especialment en comarques com la nostra,
on el servei sanitari s’ha quedat enrera a
causa del ràpid creixement de la població”.

Actualment, al Baix Penedès hi ha onze nous
equipaments sanitaris en fase de construcció o
de projecte. Dos d’ells són a Calafell: el CAP de
l’avinguda del Vilarenc, ja en obres, i el futur
CAP del nucli de Segur. A la comarca presten
servei 611 professionals: 133 metges, 15
pediatres, 153 diplomats en infermeria, 3
odontòlegs, 74 auxiliars d’infermeria, 8
treballadors socials, 6 psicòlegs, 3 psiquiatres,
7 farmacèutics, 24 farmacèutics comunitaris,
66 tècnics de transport sanitari i 101 persones
de suport administratiu.

Los departamentos de Salud y
Acción Social y Ciudadanía de la
Generalitat, los 14 municipios del
Baix Penedès y el consejo
comarcal, han constituido el
consejo rector de salud. Este
consorcio, también conocido
como gobierno territorial de salud,
tiene como objetivo implicar a la
administración local en el sistema
sanitario. Según la consellera de
Salud, Marina Geli, en la
constitución del consejo, “es
una fórmula para dar voz a
los ayuntamientos en la
política nacional de salud, de
forma que estos participen
paritariamente en la toma
de decisiones”.

El alcalde de Calafell y presidente
del consejo comarcal del Baix
Penedès, Jordi Sánchez, comenta
que “la participación de los
municipios en la planificación
sanitaria es necesaria, porque
nadie mejor para recoger las
demandas ciudadanas.
Especialmente en comarcas
como ésta, donde el servicio
sanitario se ha quedado atrás
a causa del rápido crecimiento
de la población”.

Actualmente, el Baix Penedès
tiene once nuevos centros de
salud en construcción o proyecto.
Dos de ellos, en Calafell: el CAP
de la avenida del Vilarenc, en
obras, y el futuro CAP del núcleo
de Segur. En la comarca prestan
servicio 611 profesionales: 133
médicos, 15 pediatras, 153
enfermeras, 3 odontólogos, 74
auxiliares de enfermería, 8
trabajadores sociales, 6 psicólogos,
3 psiquiatras, 7 farmacéuticos,
24 farmacéuticos comunitarios,
66 técnicos de transporte sanitario
y 101 personas de apoyo
administrativo.

Es constitueix el consell
rector territorial de salut
al Baix Penedès

Eina perquè el món local participi en la planificació sanitària

Constitució del govern territorial de Salut, el
23 de juliol al Centre Cívc L’Estació del Vendrell.
A la dreta, l’alcalde, Jordi Sánchez, al costat
de la consellera de Salut, Marina Geli.



La regidoria d’Urbanitzacions ha iniciat des
de principis de 2008 uns 600 expedients de
neteja de parcel·les. Els 1.200 solars i terrenys
inclosos en aquests expedients signifiquen la
immensa majoria de les parcel·les que s’han
d’endreçar a tot el terme municipal.

117 parcel·les han estat netejades de forma
efectiva i, mentre, continua el tràmit de la resta.
“No és una gestió ràpida, sobretot si el
propietari del terreny no hi està d’acord i
exhaureix tots els recursos legals. A data
d’avui, el ‘problema’ són més els grans
propietaris que els petits”, explica el regidor
d’Urbanitzacions, José Bonilla.

El regidor afegeix que “des de la denúncia o
la inspecció fins a la neteja pot passar un
any i mig. Però no ho aturarem perquè hi

ha en joc qüestions de salut i de seguretat.
L’objectiu és completar el procés en aquest
mandat i, paral·lelament, exigir el
corresponent manteniment”. L’equip de
govern també fa una crida a la col·laboració de
la ciutadania per detectar qualsevol focus de
brutícia que aparegui a espais públics o privats.

L’Ajuntament també està fent els deures amb
les parcel·les de la seva propietat. Segons Bonilla,
“nosaltres també complim, igual que ho
exigim als propietaris particulars, i no
dependem de la tramitació, sinó de la
prioritat que donem al tema, que és
màxima”. La neteja dels terrenys municipals
es veu afavorida perquè coincidieix, en alguns
casos, amb l’obertura de franges contra els
incendis forestals: “amb la mateixa inversió
resolem dos problemes”, conclou Bonilla.

La concejalía de Urbanizaciones
ha iniciado desde principios de
2008 unos 600 expedientes de
limpieza de parcelas. Los 1.200
solares y terrenos incluidos en
dichos expedientes constituyen la
inmensa mayoría de las parcelas
que deben limpiarse en todo el
término municipal.

117 parcelas han sido limpiadas
de forma efectiva y, mientras tanto,
continúa el trámite del resto. “No
es una gestión rápida, sobre
todo si el propietario no está
de acuerdo y agota los recursos
legales. A fecha de hoy, el
‘problema’ son más los  grandes
propietarios que los pequeños”,
explica el concejal  de
Urbanizaciones, José Bonilla.

El concejal añade que “desde la
denuncia o la inspección hasta
la limpieza puede pasar un año
y medio. Pero no pararemos
porque están en juego la salud
y la seguridad. El objetivo es
completar el proceso en este
mandato y, paralelamente,
exigir el mantenimiento
correspondiente”. El equipo de
gobierno también pide la
colaboración de los ciudadanos
para detectar cualquier foco de
suciedad que pueda aparecer en
espacios públicos o privados.

El Ayuntamiento también hace los
deberes con las parcelas de su
propiedad. Según Bonilla,
“nosotros también cumplimos,
tal como exigimos a los
particulares, y no dependemos
de la tramitación, sino de la
prioridad que damos al tema,
que es la máxima”. La limpieza
de terrenos municipales se fe
favorecida porque coincide, en
algunos casos, con la apertura de
franjas antiincendios: “con una
inversión solucionamos dos
problemas”, concluye Bonilla.

Oberts expedients per fer
netejar 1.200 parcel·les

Ja s’han endreçat de forma efectiva 117 solars a tot el terme municipal

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



L’alcalde de Calafell, al centre, parlant amb l’alcalde de
Cambrils, Robert Benaiges (a l’esquerra), i el president
del Club Nàutic de Cambrils, Joaquim Oliva (a la dreta).

L’Ajuntament ha aprovat inicialment una ordenança
municipal que reglamenta les mesures que cal
adoptar per combatre les plaques de mosquits, en
particular la del mosquit tigre. La regidora de Salut,
Victoria Ortigosa, diu que “l’Ajuntament, com
a administració competent en salut pública,
necessita eines per tirar endavant mesures
necessàries tant en l’espai públic com en el
privat”. Les empreses com els centres de jardineria
hauran de realitzar una vigilància periòdica i el
control dels possibles focus de cria de mosquits
haurà d’incorporar-se als plans de seguretat i
higiene. També s’estableix l’obligació dels propietaris
d’horts, solars i finques en desús, de mantenir-los
lliures d’entollaments d’aigua, amb una especial
atenció a brossa, eines de treball i elements de
mobiliari abandonats. Pel que fa als equipaments,
les escoles hauran de vetllar que els jocs dels patis
no acumulin aigua. Al cementiri, els recipients de
flors també hauran d’impedir l’entollament. També
les piscines i basses hauran d’observar un mínim
de condicions per prevenir que hi criïn els mosquits:
s’hauran de tapar quan no s’usin i, si es buiden,
caldrà que estiguin del tot eixutes.

El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente una
ordenanza municipal que reglamenta las medidas
para combatir las plagas de mosquitos, en particular
la del mosquito tigre. La concejal de Salud, Victoria
Ortigosa, dice que “el Ayuntamiento, como la
administración competente en salud pública,
necesita instrumentos para actuar tanto en
el espacio público como el privado”. Empresas
como los centros de jardinería deberán realizar
una vigilancia periódica y el control de los posibles
focos de cría de mosquitos deberá incorporarse a
sus planes de seguridad e higiene. También se
establece la obligación de los propietarios de
huertos, solares y fincas en desuso, de mantenerlos
libres de acumulaciones de agua, con una especial
atención a residuos, aperos de trabajo y elementos
de mobiliario abandonados. En lo que respecta a
equipamientos, los colegios deberán procurar que
los juegos del patio no acumulen agua. En el
cementerio, los jarrones de flores también deberán
impedirlo. Las piscinas y balsas deberán observar
un mínimo de condiciones para prevenir la cría de
mosquitos: deberán cubrirse cuando no se usen
y, si se vacían, deberán estar completamente secas.

L’Ajuntament eleva a ordenança municipal
les mesures per combatre el mosquit tigre

L’alcalde, Jordi Sánchez, ha reivindicat la
inversió pública local a la costa perquè “és
el primer actiu turístic dels municipis i
del país”. A una jornada organitzada per
l’Associació de ports esportius de Catalunya
a Cambrils (Baix Camp), sobre el paper dels
ports esportius com a porta d’entrada de
turisme de qualitat, l’alcalde ha explicat que
“no tenim cultura d’invertir al litoral,
mentre que tothom considera el més
normal del món que s’inverteixi en
benestar, serveis o equipaments a
l’’interior’ dels pobles i ciutats. Hem
d’ampliar la cultura inversora tradicional
perquè a les platges i als ports hi ha
fonts econòmiques que no tenim
posades en valor”.

actualitat verda
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Els arbres de l’avinguda Catalunya seran transplantats a la zona de la riera de la Casa Vella.breus

L’alcalde reivindica la inversió pública local a la costa

Victoria Ortigosa
regidora de Salut

‘És una eina per
actuar tant en
l’espai públic
com en el privat’
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platges

Ensenyar els més petits a
respectar la platja i el medi
ambient costaner i marítim
va ser l’objectiu d’una
jornada organitzada el
passat 14 d’agost per l’Àrea
de Medi Ambient. A la foto,
una de les activitats per
conèixer com és el fons marí.
Enseñar a los más jóvenes a
respetar la playa y el medio
ambiente costero y marítimo
era el objetivo de una
jornada organizada por el
Área de Medio Ambiente.
En la foto, una de las
actividades para conocer la
configuración del fondo
marino.

Aprendre
a respectar
la platja

L’empresa municipal
CEMSSA ha gestionat
aquest estiu, per segon any
consecutiu, els serveis de les
platges. Aquesta tasca ha
permés la creació de disset
llocs de treball, la major part
per a persones joves.
CEMSSA ha gestionat també
el servei de bar de la
guingueta situada a la plaça
del Mil·lenari.
La empresa municipal
CEMSSA ha gestionado este
verano, por segundo año
consecutivo, los servicios de
las playas. Dicha labor ha
permitido crear diecisiete
puestos de trabajo, la mayor
parte para jóvenes. CEMSSA
ha gestionado también el
servicio de bar situado en la
plaza del Mil·lenari.

L’empresa municipal CEMSSA ha gestionat aquest estiu
els serveis de les platges i ha creat disset llocs de treball

Les tres platges del municipi i el Port han renovat aquest estiu la bandera blava de qualitat europea.breus



L’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament ha realitzat una
campanya per fomentar la
recollida de la fracció orgànica
dels residus. Aquesta iniciativa
té l’objectiu de reforçar la
recollida selectiva d’aquests
residus als dos nuclis (el Poble
i la Platja), on està implantada.
La campanya ha inclòs una acció
porta a porta als domicilis
particulars, amb especial atenció
a la població nouvinguda en
els darrers anys, i una carpa
informativa itinerant. El regidor
de Medi Ambient, Josep Parera,
explica que “en el porta a
porta hem fet també una
enquesta per intentar
esbrinar els motius pels quals
molta gent encara no recicla
la fracció orgànica”. La
campanya s’ha aprofitat per
visitar els establiments de
restauració per recordar-los
l’obligació legal de reciclar els
residus orgànics que genera la
seva activitat. També s’ha
actualitzat el cens dels
establiments que disposen de
contenidors d’aquesta fracció.

Campanya per fomentar
la recollida de l’orgànica

residus

Terreny per a la planta comarcal de restes vegetals
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L’Ajuntament decideix no baixar la refrigeració de 25 graus ni pujar la calefacció per sobre de 20.breus

L’Ajuntament ha aprovat de
forma definitiva la cessió al
consell comarcal del Baix
Penedès dels terrenys per a la
construcció d’una planta per a
gestionar i tractar les restes de
poda. Aquest equipament
s’instal·larà al Parc Empresarial,
en un terreny de 3.000 metres
quadrats. La cessió definitiva
arriba després d’una informació
pública durant la qual no va
presentar-se cap al·legació, i ha
estat aprovada per unanimitat.

La planta reciclarà les restes de
poda de tota la comarca. És una
instal·lació que promou i
explotarà el consell comarcal.
Amb la cessió de terrenys,

“Calafell exerceix el bon
veïnatge i la solidaritat
comarcal i col·labora en la
solució de problemàtiques
mediambientals que tota la
comarca està d’acord a tirar
endavant de forma
conjunta”, segons l’alcalde i
president del consell comarcal
del Baix Penedès, Jordi Sánchez.
I el tinent d’alcalde de Medi
Ambient, Josep Parera recorda
que “la comarca no ha fet els
deures dels residus i s’han
de tirar endavant millores en
els serveis locals i comarcals
ja existents i construir noves
instal·lacions per tractar,
classificar i reutilitzar els
residus que generem”.

El Ayuntamiento ha aprobado
de forma definitiva la cesión
al consejo comarcal del Baix
Penedès del terreno para la
construcción de una planta para
tratar los restos de poda. Este
equipamiento se ubicará en el
Parque Empresarial, en una finca
de 3.000 metros cuadrados. La
cesión definitiva llega después
de una información pública
durante la que no se presentó
alegación alguna, y se ha
aprobado por unanimidad.

La planta reciclará los restos de
poda de toda la comarca. Es
una instalación que promueve
y explotará el consejo comarcal.

Con la cesión de terrenos,
“Calafell ejerce la buena
vecindad y la solidaridad
comarcal y colabora en la
solución de problemáticas
medioambientales que toda
la comarca ha acordado
impulsar de forma conjunta”,
según el alcalde y presidente
del consejo comarcal del Baix
Penedès, Jordi Sánchez. Y
Josep Parera, concejal  de Medio
Ambiente recuerda que “la
comarca no ha hecho los
deberes de los residuos y
necesitamos mejoras en los
servicios locales y comarcales
ya existentes y construir
nuevas instalaciones para
tratar, clasificar y reutilizar



ocupació

La regidoria de Treball de l’Ajuntament ha
format en diferents oficis a un total de 44 dones,
per tal d’ajudar-les a trobar feina. “Activa’t amb
Calafell” és un projecte d’orientació laboral
adreçat a dones en situació d’atur o de
precarietat laboral. “L’objectiu és treballar
per la igualtat d’oportunitats en el món
del treball i aconseguir la inserció laboral
d’aquest col·lectiu”, diu la regidora Yolanda
Almagro.

El projecte inclou formació en informàtica,
habilitats socials, coneixements bàsics i tècniques
de recerca de feina, a més d’una formació
específica en oficis de perruqueria, jardineria i
hosteleria. Durant els mesos de juny i juliol, la
major part de participants han fet les pràctiques

del programa en diferents empreses tant de
Calafell com de municipis propers. Una
característica de les pràctiques és que s’han
adaptat a la conciliació amb la vida familiar de
les participants. Per això, aquest setembre es
completaran les pràctiques de les dones que
encara no les han pogut fer.

En la formació per perruqueria, han acollit
pràctiques els establiments 4 Colors, Yolanda
Mudarra, Becort Estil, Rosmir, Marin, Style
Ramon, Venus, Mar-Bai i Pedro. L’empresa
municipal CEMSSA i la Fundació Santa Teresa
han col·laborat en la formació en jardineria.
Finalment, les pràctiques de cambrera de pisos
s’han fet als hotels Solimar i Ra, al càmping
El Vendrell i a la Fundació Santa Teresa.

La concejalía de Trabajo del
Ayuntamiento ha formado en
varios oficios a un total de 44
mujeres, para ayudarlas a
encontrar empleo. “Activa’t
amb Calafell” es un proyecto de
orientación laboral dirigido a
mujeres en situación de paro o
de precariedad laboral. “El
objetivo es trabajar por la
igualdad de oportunidades
en el mundo del trabajo y
conseguir la inserción laboral
de este colectivo”, dice la
concejal Yolanda Almagro.

El proyecto incluye formación en
informática, habilidades sociales,
conocimientos básicos y técnicas
de búsqueda de empleo, además
de una formación específica en
oficios de peluquería, jardinería y
hostelería. Durante los meses de
junio y julio, la mayoría de
participantes han realizado las
prácticas del programa en varias
empresas, tanto de Calafell como
de municipios próximos. Una
características de las prácticas
es que se han adaptado a la
conciliación con la vida familiar
de las participantes. Por ello, este
septiembre se completarán las
prácticas para las mujeres que
todavía no las han podido cursar.

En la formación para peluquería,
han acogido prácticas los
establecimientos 4 Colors,
Yolanda Mudarra, Becort Estil,
Rosmir, Marin, Style Ramon,
Venus, Mar-Bai y Pedro. La
empresa municipal CEMSSA y la
Fundación Santa Teresa del
Vendrell han colaborado en la
formación en jardinería.
Finalmente, las prácticas para
camarera de pisos se han realizado
en los hoteles Solimar y Ra, en
el cámpig El Vendrell y en la
Fundació Santa Teresa.

Treball forma en oficis
a 44 dones per ajudar-
les a trobar feina

Per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al món del treball

Treball de Calafell comença aquest setembre un curs per formar dones com a operàries de magatzem.breus

La regidora de Treball, Yolanda Almagro,
s’adreça a les participants d’una activitat de
formació adreçada majoritàriament a dones.

15
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urbanitzacions

Gran èxit de
la VI Trobada
d’Havaneres

Els Festivals del
Baix Penedès
aposten pels
intèrprets del país

L’Ajuntament ha començat la instal·lació de
nova senyalització informativa als barris i
urbanitzacions del municipi. Els nous rètols
portaran la imatge corporativa municipal,
que és obra del prestigiós dissenyador América
Sánchez. Les primeres senyalitzacions s’han
pogut veure a Mas Romeu, urbanització on
s’han fet, a més, altres actuacions de millora
i neteja a principis d’aquest estiu. A aquest
barri, en concret, torna a haver-hi fonts
públiques d’aigua cinc anys després. Recordem
que la senyalització és una de les principals
deficiències del municipi, especialment a les
urbanitzacions i al nucli de Segur. L’Ajuntament
ja té finançament per engegar una actuació
important a Segur, on l’obsolescència de la
senyalització és més greu.

El Ayuntamiento ha comenzado la instalación
de nueva señalización informativa en los barrios
y urbanizaciones del municipio. Los nuevos
rótulos llevan la imagen corporativa municipal,
que es obra del prestigioso diseñador América
Sánchez. Las primeras señalizaciones pueden
verse en Mas Romeu, urbanización donde se
han hecho, además, otras actuaciones de
mejora y limpieza a principios de verano. En
este barrio, en concreto, vuelve a haber fuentes
públicas de agua cinco años después. La
señalización es una de las principales
deficiencias del municipio, especialmente en
las urbanizaciones y en el núcleo de Segur. El
Ayuntamiento ya tiene financiación para iniciar
una actuación importante en Segur, donde la
obsolescencia de la señalización es más grave.

Comencem a instal·lar
nova senyalització als
barris i urbanitzacions

Mas Romeu torna a tenir fonts d’aigua cinc anys després

Entre 3.000 i 4.000 persones van
assistir a cadascuna de les dues
nits de la VI Trobada d’Havaneres
de la Costa Daurada, que va
celebrar-se els dies 7 i 8 d’agost.
Segons el regidor de Turisme,
Àngel Verge, “la Trobada es
consolida com la referència de
l’havanera al sud de Catalunya,
amb la participació dels primers
grups del gènere i un èxit de
públic extraordinari”. Enguany
es va retre un homenatge a
Josep Bastons, fundador del
grup Peix Fregit, un dels que
actuava enguany a Calafell. Al
centre de la foto, Josep
Bastons dirigeix el cant final de
l’havanera ‘El meu avi’.

La 34a edició dels Festivals de
Música del Baix Penedès, que
s’ha celebrat a l’església de
l’Assumpció aquest agost, ha
fet una aposta pels intèrprets
del país, “bàsicament grups
joves”, segons la regidora de
Cultura, Teresa Cumplido. El
públic ha respost a aquesta
aposta amb una afluència
superior a la d’altres edicions
anteriors. Els Festivals han estat
complementats amb altres dos
cicles musicals: les Nits al Castell,
dedicades al jazz, i Cantautors
a la Casa Barral, amb una
programació de creadors
contemporanis.

A l’esquerra, el nou rètol a l’entrada de Mas Romeu venint de
Calafell Park. A la dreta, les dues fonts, situades a la zona
esportiva i de jocs i a la rambleta de Mas Romeu. 17
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salut

Persones comdemnades per delictes de trànsit faran a Calafell treballs en benefici de la comunitat.breus

Calafell ha superat les 2.000
donacions de sang en les campanyes
trimestrals d’extracció que es venen
fent des de l’any 2001. Amb una
mitjana de 70 donacions per
campanya, Calafell és un dels
municipis més solidaris en relació a la
seva població. La regidora de Salut,
Victoria Ortigosa, convida la ciutadania
a “continuar donant mostres
d’altruïsme i a incrementar-les si
és possible, perquè la necessitat
de sang és enorme. Amb les
donacions que hem aconseguit
en vuit anys a Calafell només no
s’arriba a cobrir la demanda
d’un sol dia de tota Catalunya”.

Solidaritat
a litres

Campanyes de donació de sang

La regidora de Salut, amb un treballador del servei municipal de neteja, que va donar sang el passat 4 d’agost.

Prevenció del càncer de mama
Les mamografies són vitals per guarir la malaltia i evitar els tractaments més agressius

A Calafell s’està desenvolupant una campanya de prevenció
del càncer de mama. La detecció precoç és bàsica per poder
guarir la malaltia. L’autoexploració resulta fonamental, però
hi ha petits tumors que no es poden descobrir amb aquest
procediment. Per això, les dones s’haurien de fer periòdicament
una mamografia, ja que és una prova que ha demostrat la
seva eficàcia en la detecció precoç del càncer de mama. Fa
més de deu anys es va posar en funcionament el Programa de
Detecció del Càncer de Mama i, per això, les dones de Calafell
d’entre 50 i 69 anys reben regularment una carta del Servei
Català de la Salut convidant-les a fer-se una mamografia
gratuïta cada dos anys. Tanmateix, “el nombre de dones
que concerten visita per fer-se la mamografia és
relativament reduït”, assenyala la regidora de Salut, Victoria
Ortigosa. La regidora vol recordar que “la mamografia pot
ser molesta, però troba la majoria de càncers en estadis
inicials, fa possible la cirurgia conservadora del pit la
majoria de casos i, sobretot, salva vides”. La prova es fa
l’Hospital del Vendrell. Les dones que tinguin entre 50 i 69
anys i que no rebin la carta en els propers mesos, poden trucar
al telèfon 977 32 68 00, on comprovaran les seves dades i
programaran la prova.

En Calafell se está realizando una campaña de prevención del
cáncer de mama. La detección precoz es básica para poder
curar la enfermedad. La autoexploración resulta fundamental,
pero existen pequeños tumores que no pueden descubrirse
con este método. Por eso, las mujeres deberían hacerse
periódicamente una mamografía, ya que es una prueba que
ha demostrado su eficacia en la detección precoz del cáncer
de mama. Hace más de 10 años, se puso en marcha el Programa
de Detección del Cáncer de Mama y, por ello, las mujeres de
Calafell de entre 50 y 69 años reciben regularmente una carta
del Servei Català de la Salut invitándolas a hacerse una
mamografía gratuita cada dos años. Sin embargo, “el
número de mujeres que piden la mamografía es
relativamente reducido”, señala la concejal de Salud, Victoria
Ortigosa. La concejala quiere recordar que “la mamografía
puede ser molesta, pero detecta la mayoría de cánceres
en estados iniciales, hace posible la cirugía conservadora
del pecho en la mayoría de casos y, sobre todo, salva
vidas”.La prueba se realiza en el Hospital del Vendrell. Las
mujeres de entre 50 y 69 años que no reciban la carta en los
próximos meses, pueden llamar al teléfono 977 32 68 00,
donde comprobarán sus datos y programarán la prueba.



Trobareu molta més informació i notícies sobre Calafell visitant la web municipal: www.calafell.catbreus

persones

El Club Tennis Segur ha organitzat, en el seu
38è aniversari, el primer Open “Memorial
Josep Lluís i Jesús de la Rosa”, dedicat als dos
germans, que han tingut un paper destacat
en la història de l’entitat. 140 persones van

assistir al sopar commemoratiu de l’aniversari.
A la imatge, moment en què l’alcalde, Jordi
Sánchez, i el regidor d’Esports, José Manuel
Núñez, lliuren al club una placa en record dels
germans De la Rosa.

El president de l’entitat
Amics del Patrimoni, Miquel
Montoliu, va morir el 9 de
juliol. També capdavanter
de l’editorial “Llibres de
matrícula”, patia una
malaltia irreversible. El
difunt (a la dreta de la foto,
a l’ofrena floral de la Diada
de 2008) ha estat un dels
principals defensors del
patrimoni històric local. Va

ser membre del Patronat del
Castell i quan aquest es va
convertir en l’actual
Organisme Autònom
Municipal Fundació Castell
de Calafell, Montoliu va
esdevenir el president
d’Amics del Patrimoni,
entitat creada justament
en aquell moment i que
ha continuat treballant en
aquest terreny.

La regidoria de Joventut inicia
aquest octubre un cicle de cursos
i activitats que es prolongarà durant
tres trimestres. Per tal de facilitar
l’assistència dels joves, atesa la
situació de crisi econòmica, el preu
de la inscripció es reduirà d’un
60%. “És una mesura per fer
que la matrícula no constitueixi
un obstacle per als joves o les
seves famílies”, explica la regidora
de Joventut, Yolanda Almagro.
Els cursos de la tardor començaran
a l’octubre i oferiran formació sobre
fotografia, programari lliure, disseny,
àrab bàsic i avançat, guitarra,
tècniques d’estudi, monòlegs,
reiki i percussió. Les persones
interessades poden informar-se,
i si és el cas inscriure’s, adreçant-se
al Casal Jove, a la plaça de l’Alcalde
Romeu, o trucant al 977 69 90 05.
La primera edició d’aquest cicle va
celebrar-se el curs 2008-2009 amb
un notable èxit de participació.

19El Tennis Segur recorda els germans
De la Rosa en el seu 38è aniversari

Activitats per
als joves amb
un 60% de
descompte

Mor Miquel Montoliu,
president de l’entitat
Amics del Patrimoni



1 dimarts

>Exposició de pintura de
la calafellenca Susana
Morena.
Inauguració
19 h. Sala municipal
d’exposicions de la Platja
Visitable fins al dia 13

7 dilluns

>Sopar solidari amb
Fundame (Fundación
Atrofia Muscular Espinal).
Ball amb el grup Clau de Sol
21 h. Carpa de la platja
Més informació
977 69 46 18

11 divendres
Diada Nacional
de Catalunya

>Onze de Setembre.
11 h Plaça Països Catalans
Ofrena al Monument als
Presidents

20 h Al Castell
Acte institucional
Glossa de la Diada, a càrrec
de la periodista Judit Huerta

12 dissabte

>Botifarrada popular.
Ball amb el grup Clau de Sol
20 h. Plaça de Catalunya
Venda de tiquets in situ

19 dissabte

>Joc de rol en viu.
Sopar medieval, torneigs
de soft combat (tir amb arc
i espases de goma), música
medieval i competició de
dansa medieval
de 15 a 24 h.
Al Castell de la Santa Creu

Informació i inscripcions
Casal Jove. 97769 90 05
Preu 10 euros

>Explora Calafell.
Festival Flickr de Foto.
Inauguració de l’exposició
19 h. Sala municipal
d’exposicions de la Platja

Més informació
www.exploracalafell.com

26 dissabte

>Concentració de vehicles
de la marca Ferrari.
Organitzada pel Club Ferrari
España amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Calafell
de 16 a 19 h. Plaça del Port
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Turisme actiu:
marxa nòrdica

Sortides

guiades des

de la plaça

dels Països

Catalans.

Dissabtes i
diumenges
a les 10 i a
les 17 h
Activitat
gratuïta

Calafellactivitats
setembre09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tallers literaris
a la Casa Barral

Oferta pel curs 2009-2010

1r nivell. Bàsics
Iniciació a la narrativa
Creació de personatges
Tipus de narrador

2n nivell. Aprofundiment
Iniciació a la novel·la

a càrrec de Georgina Burgos

Informació 977 69 56 56

Cursos de
la regidoria
de Treball

La regidoria de Treball posa
en marxa aquest setembre
un seguit de cursos de
formació. Hi haurà dues
activitats adreçades a formar
persones en situació d’atur:
una d’iniciació a internet
(20 hores) i una d’assistència
a persones malaltes
d’Alzheimer (80 hores).
També s’ofereix un curs
d’operària de magatzem
(120 hores) per a dones que
no tinguin feina o pateixen
precarietat laboral. I en
l’àmbit empresarial, s’ha
programat un curs de
fidelitzacion i vendes (16
hores) i un d’ofimàtica
avançada (20 hores) que
s’impartirà en línia. També
s’estrena un nou format:
les càpsules informatives,
que consisteixen en una
activitat molt pràctica i
flexible sobre alguna qüestió
candent. Aquest setembre
la càpsula versarà sobre les
oportunitats de negoci en
temps de crisi.

Les persones interessades
poden informar-se del
calendari i horaris, així com
dels requisits per a la
inscripció, a la web de la
regidoria:
http://treball.calafell.cat
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5 i 6 de setembre

XII Mercat
Medieval
Dissabte 5 de setembre

d’11 a 14 i de 17 a 22 h
als voltants del Castell
Parades, tavernes, oficis
antics, jocs  infantils...

Actuacions
11.30 h Pregó i cercavila
12 h Animació teatral
12.30 h Fakir
13 h Animació teatral
13.30 h Acrobàcies
14 h Cercavila
17.30 h Animació teatral
18 h Acrobàcies
18.30 h Animació teatral
19 h Animació teatral
19.30 h Fakir
20 h Cercavila
20.30 h Acrobàcies
21 h Animació teatral
21.30 h Espectacle de foc
22 h Música
22.30 h al Castell
Concert de Música
Medieval
a càrrec de Arte Psalentes
Preu 6 euros

Diumenge 6 de setembre

d’11 a 14 i de 17 a 22 h
als voltants del Castell
Parades, tavernes, oficis
antics, jocs infantils...

Actuacions
11.30 h Cercavila
12 h Animació teatral
13 h Animació teatral
13.30 h Acrobàcies
14 h Cercavila
17.30 h Cercavila
18 h Acrobàcies
18.30 h Animació teatral
19 h Animació teatral
20 h Cercavila
20.30 h Acrobàcies
21 h Animació teatral
21.30 h Espectacle de foc
22 h Cercavila

Hi haurà visites teatralitzades
al Castell de la Santa Creu i
contacontes medieval.

Informació 977 69 46 83
mercatmedievalcalafell.blog
spot.com

Dissabte 26 de
setembre

12 h Ballada de sardanes
amb la Coba Reus.
A la plaça del Port

19.30 h Pregó i traca de
festa major
a continuació
Sevillanes i castanyoles amb
el grup de Paqui Trujillo.
A la plaça del Port

22 h Correfoc a càrrec dels
Diables Guaite’ls de Calafell
A la zona del Port.
Recorregut Carrer Rhin-
cantonada carrer Marta
Moragas i Passeig Marítim
fins a carrer Almanzor
Es recomana a tots els veïns
dels carrers per on passa el
correfoc que tapin portes i
finestres amb cartrons per
evitar possibles danys

23 h Concert jove
amb Kill Me Later i el grup
de versions La Banda Puig.
A la plaça del Port

Diumenge 27 de
setembre

10 h II Trobada de col·lec.
de xapes de cava.
A la plaça del Port

11 h Gimcana per a nens
i nenes (fins a les 14 h).
A la plaça del Port

12 h Ballada de l’Esbart
Dansaire i del grup de hip
hop Inquietud.
A la plaça del Port

14.30 h Arrossejat popular.
Al pavelló Jaume Vilamajó

19 h Cantada d’havaneres
amb el grup L’Empordanet.
A la plaça del Port.

21 h Concurs de
monòlegs Paco Rubiales.
Al pavelló Jaume Vilamajó

22.30 h Teatre d’humor,
amb Còmica Vida. A càrrec
del grup Per-versions, amb
l’actor Pep Cruz.
Al pavelló Jaume Vilamajó

Dilluns 28 de
setembre

18 h Taller de circ i de
maquillatge, amb xanques,
malabars i corda d’equilibri
(fins a les 20 h). A càrrec
d’Actua Prod.
A la plaça del Port

22 h Castell de focs
d’artifici, a càrrec de la

Pirotècnia Tomàs.
A la zona del Port

22.30 h Concert i gran
ball de festa major, amb
l’Orquestra Maravella.
Al pavelló Jaume Vilamajó

Dimarts 29 de
setembre. Sant Miquel

12 h Ofici solemne de
festa major i ofrena floral
a Sant Miquel.
A l’església de Sant Miquel

18 h Espectacle infantil.
La volta al món,
a càrrec  de la companyia
Encara farem salat.
A continuació
Xocolatada per als infants
A la plaça del Port

19 h I Campionat de festa
major de futbol sala. A la
pista del Castell

21.30 h Cinema
Indiana Jones i el regne de
la calavera de cristall.
Al pavelló Jaume Vilamajó

Consulteu
www.calafell.cat
per possibles canvis

Festa major de Sant Miquel
del 26 al 29 de setembre

Festival Rockabilly
del 7 al 13 de setembre

tota la informació a www.myspace.com/highrockabilly



grups municipals

ADMC

AIXÍ DE CLAR
Hi ha coses que s’han de dir clares i sense ambigüitats.
Per exemple, que de municipi només n’hi ha un i que
tots i totes, visquem al nucli, barri o urbanització que
visquem, el compartim com a un espai comú de
convivència. També com un camí que fem plegats, amb
aspiracions molt semblants i amb el desig de tenir un
poble millor, un poble que recuperi el temps perdut i del
qual poguem sentir-nos orgullosos al passar el relleu a
les noves generacions. Els greuges comparatius eterns i
les reivindicacions justes en el fons no poden ser un

pretext etern per a la desavinença. Menys, és clar quan
es tracta de fomentar-la per intentar collir algun fruït
polític. Naturalment, són legítimes totes les opcions, però
la del PSC és clara i inequívoca i l’hem expressat el principi
d’aquestes línies. Ho diem com a partit polític que
representa la centralitat a Calafell i que és l’opció de la
majoria de la ciutadania, que ens ha fet confiança en
totes i cadascuna de les eleccions celebrades en els
darrers deu anys. També com a partit que a data d’avui
és l’opció majoritària a tots els nuclis i barris. Ho tenim
clar i per això ho diem així de rotud.

ELEMENTS PER A L’ESPERANÇA
Semblava que aquest estiu hagués de ser un desastre per
a un municipi turístic com el nostre. Però les primeres
xifres de què disposem, a falta de tancar el conjunt de la
temporada alta, aporten elements per a l’esperança. La
primera quinzena de juliol, l’ocupació a Calafell va créixer
el 7%, quan a moltes destinacions es desplomava amb
caigudes de dos dígits. Hem fet molta feina l’equip que
acompanyem al govern de l’Ajuntament. Molta feina i
positiva, vistos els resultats. És importantíssim saber què
volem ser i aconseguir. I més important encara actuar en

conseqüència, tenint clars els objectius i, a la vegada,
flexibilitat per adaptar-nos sobre la marxa a canvis de
situació rapidíssims. Per això, vam emprendre des de les
regidories que comandem un seguit de campanyes per
fidelitzar els nostres mercats tradicionals, que han funcionat
molt bé. La crisi no està superada, ni de bon tros, però
a Calafell hi ha brins d’esperança en tots els sectors i en
la marxa general de les coses, tal com vam comprometre
i estem complint.

NO TANQUEM PER VACANCES
La primera indústria del municipi és, sense cap mena de
dubte, el turisme. Per això, l’Ajuntament, com és natural,
no tanca per vacances. Tampoc ho ha fet el grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya, que ha continuat treballant tot
el mes d’agost en les àrees (comerç, innovació i port) sota
la nostra responsabilitat municipal. Ho hem fet    amb la
satisfacció de comprovar que les coses han anat raonablement
bé, considerant el context general de crisi. L’ocupació turística
ha pujat, quan a tot arreu ha baixat. I considerant que el
gruix del nostre producte turístic es basa en la segona

residència, que la gent viatgi menys encara té efectes positius.
Potser la gent no gasta com abans, però que els apartaments
tinguin una alta ocupació i els carrers siguin plens de gent
a totes hores, algun resultat haurà tingut, que caldrà valorar
quan tanquem la temporada. D’altra banda, durant el mes
d’agost, el grup d’Esquerra ha estat fent un seguiment dels
treballs que la Generalitat està desenvolupant per garantir
l’arribada correcta de la TDT al municipi. La solució que hem
aportat des de l’àrea d’Innovació ja ha començat a resoldre
parcialment el problema i es completarà, segons les nostres
notícies, cap al mes de novembre.

AMB ELS BOTIGUERS DE CALAFELL!!!

Quan ens varen demanar l’escrit d’aquest mes, vam tenir
molt clar que s’havia de parlar dels comerciants del nostre
Municipi, en especial dels del nucli de la platja. Es
lamentable arribar al nucli comercial per excel·lència i
trobar que la gent passeja però que les botigues son mig
buides. Desprès de mesos intentant negociar amb l’Equip
de Govern del nostre Municipi els comerciants s’han vist
en l’obligació (per imperatiu legal i local) de retirar els
reclams exteriors que feien que la gent s’interessés per

parar-se i mirar dintre de les botigues. La veritat es que
les xifres de vendes seran les que diran qui te la raó, però
hem de pensar que, a dia d’avui, les vendes estan,
aproximadament, al voltant de la meitat d’anys anteriors.
De confirmar-se aquestes dades seria important que els
que ens manen fessin la vista enrere i recordessin el
Calafell comercial de sempre i es deixin estar d’aquest
famós model del que s’omplen la boca ja que, i tornem
a repetir, no es el model que la gent del Municipi vol i
molt menys els petits empresaris que intenten sobreviure
a una situació de crisi en la que es troben immersos.

GRÀCIES, SENYOR SÁNCHEZ
El partit socialista, a més de les 26 pàgines d’autopropaganda
que ofereix des d’aquest butlletí, també dedica darrerament
a CiU els seus espais d’opinió com a grup municipal. Tot i que
els calafellencs poden recordar perfectament els prop de dos
anys d’alcaldia de Joan Olivella, volem agrair-li la publicitat
gratuïta que ens fa. Com tothom sap, Joan Olivella va fer més
per Calafell en dos anys que d’altres alcaldes, alguns dels quals
més valdria que haguessin abandonat la política i no continuar
alimentant absurdes trames electorals. Gràcies a Joan Olivella
el Sr. Sánchez va poder inaugurar el tram de passeig de Segur.
El preu de les rajoles és irrisori en comparació, per exemple,

del lloguer de locals al Port que estem pagant tots per imperatiu
socialista: 4.000.000 d’euros. Gràcies a Joan Olivella el Sr.
Sánchez podrà inaugurar al setembre la piscina de Calafell,
això sí, amb alguns canvis “d’empremta personal” que han
apujat el preu de la instal·lació en 800.000 euros. Gràcies a
Joan Olivella el Sr. Sánchez va posar la primera pedra del nou
CAP de Calafell i va inaugurar la nova Travessera de Segur
(per cert, alcalde-president, li recomanem que consulti el
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans per apreciar la
diferència entre travessera i travessia). Sr. Sánchez, ens complau
que no menyspreï viure de rendes i que ens estigui tan agraït
pels 18 mesos de mandat de Joan Olivella. Gràcies, Sr. Sánchez.
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serveis
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AJUNTAMENT
CENTRALETA 977 699 009
ALCALDIA 977 699 137
CALAFELL RÀDIO 977 694 444
DEPENDÈNCIES DE SEGUR
977 164 706
DEPENDÈNCIES DE LA PLATJA
977 699 142

ÀREA DE MEDI AMBIENT
I SERVEIS
977 699 074

ÀREA DE TERRITORI
977 699 140  / 977 699 144

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
CULTURA i ENSENYAMENT
977 695 656
BENESTAR 977 694 618
TREBALL 977 695 633
ESPORTS 977 699 076
JOVENTUT 977 699 005
SANITAT 977 699 109

ÀREA DE VIA PÚBLICA,
SEGURETAT I TURISME
VIA PÚBLICA 977 699 142
POLICIA LOCAL 977 699 007
TURISME
977 699 141 / 977 159 058

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
SECRETARIA-CONTRACTACIÓ
977 699 009
RECURSOS HUMANS
977 699 148
SERVEIS ECONÒMICS
977 699 150
INTERVENCIÓ 977 699 146
TRESORERIA 977 699 145
RENDES 977 699 139
CADASTRE 977 690 777

ÀREA DE COMERÇ
I INNOVACIÓ
977 699 273

servei d’atenció al ciutadà

902 422 444

horari
dilluns a dijous de 9 a 18 h
divendres de 9 a 14.30 h ·
dissabtes de 9 a 13 h

a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10 h

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

Nova seu dels
serveis socials
Equip bàsic d’atenció primària de serveis
socials. Dependències. Gent gran activa.
Infància i adolescència. Immigració.
Discapacitat. Dona. Cooperació.

La regidoria de Benestar es trasllada . Des del juny ens trobareu
al carrer Lluís Companys, 57, baixos. Mantenim el telèfon 977 69 46 18.

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

Josep Parera

regidor de barri
de Segur

tots els dijous
de 10 a 12 h

dep. de Segur
(Joan Maragall 30-32)

demanar visita
977 16 47 06

Teresa Cumplido

regidora de barri
del Poble

tots els dimarts
de 10 a 12 h

Cal Bolavà
(av. Generalitat 1)

demanar visita
977 69 91 37

M. Josepa Sans

regidora de barri
de la Platja

tots els dijous
de 10 a 12 h

dep. Comerç
(Jaume Jané 2)

demanar visita
977 69 91 37

José Bonilla

regidor
d’urbanitzacions

tots els dilluns
de 12 a 14 h

dep. Obres
(pl. Constitució 5)

demanar visita
977 69 91 37

altres serveis

des del
juny 2009




