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ÚLTIMA HORA

La Llei de Barris
inclou el projecte
per al nucli antic
de Calafell

La Generalitat va aprovar el 22 de
juny el projecte de rehabilitació del
nucli antic de Calafell que
l’Ajuntament va presentar a la setena
convocatòria de la Llei de Barris. La
inversió aprovada, que   el govern
català finançarà en un 50%, és de
7,6 milions d’euros.  Les actuacions
previstes en el projecte preveuen
revitalitzar el barri històric de Calafell,
amb la urbanització dels entorns del
Castell, la rehabilitació d’edificis,
l’ampliació del centre cívic de Cal
Fricando i setze mesures més per
insuflar vida al comerç i millorar
l’atenció a les persones. L’alcalde,
Jordi Sánchez, considera aquesta
aprovació com “un èxit que és
una de les millors notícies que
hem tingut en tot aquest
mandat, sobretot per al nucli
del Poble”. La notícia arribava
quan aquesta edició era a punt
d’entrar en impremta. En el proper
número n’oferirem una informació
més àmplia.

Donarem feina a 51 persones gràcies a plans d’ocupació   Pàgina 7

Suplement d’informació econòmica local  Pàgines centrals

Ja és en marxa el nou equipament sanitari de l’avinguda del Vilarenc

L’atenció sanitària fa un
salt qualitatiu amb el
Centre d’Alta Resolució

Continua a les pàgines 4 i 5

L’atenció sanitària a Calafell ha fet un salt
qualitatiu amb la posada en marxa del
nou Centre d’Alta Resolució (CAR), un
equipament sanitari a mig camí entre un
CAP i un Hospital, que donarà servei a
21.400 persones. El passat 21 de juny, el
president de la Generalitat, José Montilla,
va inaugurar aquest nou equipament,
ubicat a l’avinguda del Vilarenc.

El nou CAR compta amb els serveis de
medicina general, pediatria, consulta

d'odontologia, rehabilització i diagnòstic
per a la imatge, per la qual cosa evitarà
molts dels actuals desplaçaments fora del
municipi per visitar-se o rebre tractament.

El president de la Generalitat va destacar
en el seu parlament que, des d’ara,
“Calafell disposa d'equipaments
tecnològicament avençats, que fins
ara eren exclusius dels grans centres
hospitalaris”, la qual cosa “permetrà
apropar els serveis als ciutadans”.

En la millora del nucli històric s’invertiran 7,6
milions d’euros.
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L’Ajuntament de Calafell va posar en marxa, fa un any i mig,
un paquet de més de trenta mesures per lluitar localment
contra la crisi. Potser les més importants han estat fomentar
la inversió pública, per generar llocs de treball, i acompanyar
les persones desocupades fins que aconsegueixen una feina.
El balanç no pot ser més positiu. Aquest mandat s’haurà
acumulat una inversió en obra pública de més de 60 milions
d’euros. I prop de 400 persones han aconseguit ocupar-se
gràcies als serveis municipals de treball.

Però n’hi ha hagut moltes altres, de mesures. Algunes d’elles
associades al foment de l’empadronament, que és una
campanya sobre la qual no em cansaré d’insistir. Som prop
de 45.000 habitants a Calafell, però només uns 25.000
empadronats. Tots els recursos que arriben a l’Ajuntament
d’altres administracions es calculen per la població de dret,
no la de fet. Què no hauríem fet amb els imports dels dos
plans Zapatero duplicats, per exemple.

I ara prendrem noves mesures d’austeritat. Seran mesures
que, a més, tindran un tarannà exemplar. Els regidors i les
regidores que formen la corporació ens baixarem el sou i el
baixarem als càrrecs de confiança. Ho farem seguint els barems
que recomanen les entitats municipalistes. Però per damunt
de tot, hem de celebrar que la decisió sigui fruit    del consens
entre les forces polítiques representades a l’Ajuntament. Els
salaris que percebem les persones que    som a l’Ajuntament
són sovint motiu de demagògia. I sent com són, a més, un
tema sensible per a la ciutadania, la  millor forma de fer les
coses és amb diàleg i acords. Tant de bo en altres àmbits això
fos possible.

El Ayuntamiento de Calafell puso en marcha, hace un año y
medio, un paquete de más de treinta medidas para luchar
localmente contra la crisis. Tal vez las más importantes han
sido fomentar la inversión pública, para generar empleo, y
acompañar a los parados hasta que consiguen trabajo. Este
mandato habrá acumulado una inversión en obra pública de
más de 60 millones de euros. Y cerca de 400 personas han
podido ocuparse gracias a los servicios locales de empleo.

Pero ha habido muchas otras medidas. Algunas de ellas,
asociadas al fomento del empadronamiento, que es una
campaña sobre la que no me cansaré de insistir. En Calafell
vivimos cerca de 45.000 habitantes, pero sólo estamos
empadronados unos 25.000. Todos los recursos que llegan
al Ayuntamiento de otras administraciones se calculan por la
población de derecho, no por la de hecho. ¿Qué habríamos
hecho, por ejemplo, con los importes de los dos planes
Zapatero duplicados?

Y ahora tomaremos nuevas medidas de austeridad. Serán
medidas, además, con un carácter ejemplar. Los concejales
que formamos la corporación nos bajaremos el sueldo y lo
bajaremos a los cargos de confianza. Lo haremos siguiendo
los baremos recomendados por las entidades municipalistas.
Pero por encima de todo debemos celebrar que la decisión
sea fruto del consenso entre las fuerzas políticas del
Ayuntamiento. Los salarios que percibimos las personas que
estamos en el Ayuntamiento son frecuente motivo de
demagogia. Y siendo como son, además, un tema sensible
para la ciudadanía, la mejor forma de hacer las cosas es con
diálogo y acuerdos. Ojalá fuera posible en otros ámbitos.

Lluitem localment contra la crisi
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

Amb un grup d’alumnes dels cursos de formació per a persones aturades que organitza la regidoria de Treball.



comunicació

Més de 200 persones participen al dinar de cloenda del curs del programa de gent gran ‘Posa-hi oli’.breus

L’ús del lloc digital de l’Ajuntament està a l’abast de tothom, amb independència de discapacitats

L'Ajuntament de Calafell va
activar el 26 de maig passat el
seu renovat lloc  web, que
substitueix l'anterior i que
aposta clarament per
l'accessibilitat. És a dir, que
estigui a l’abast de tothom
amb independència de
discapacitats que dificultin
l’ús d’Internet.

“No ens hem limitat a
complir els requeriments
legals sobre les webs
d’institucions públiques,
sinó que hem volgut que
l’accessibilitat fos senya
d’identitat de la presència
de Calafell a Internet”, diu
l’alcalde, Jordi Sánchez.

A més, l'alcalde anima la
ciutadania “a utilitzar pel bé
de la comunitat aquesta
eina, Internet, que té un
camp immens a recórrer”.

Potenciats els continguts
visuals

La nova web corporativa
potencia els continguts visuals,
tot donant especial importància
a les notícies acompanyades
de vídeo i introduint galeries
d’imatges. Tot plegat, amb un
disseny més clar i net, que
busca facilitar la lectura i tenir
a l’usuari informat en cada
moment de la part de la web
on es troba.

Un espai dedicat a Actuacions
inclou en format dossier les
principals actuacions municipals
que tenen una vigència
duradora, més enllà de les
notícies més puntuals i

quotidianes. També incorpora
informació àmplia  de les
diferents regidories i de la
història i el patrimoni
arquitectònic de Calafell. En
una segona fase, la web
inclourà la tramitació en línia
de les gestions més habituals
que fan els ciutadans: es
realitzaran des del Servei
d'Atenció al Ciutadà (SAC)

i la web en farà de suport.
La nova web municipal va ser
presentada durant els actes
del primer aniversari de l'Aula
Virtual, l'eina posada en marxa
per la regidoria de Treball de
Calafell per oferir cursos de
formació en línia.

Més informació
a la pàgina 13

El Ayuntamiento activó el 26
de mayo su renovado sitio
web, que sustituye al anterior
y que apuesta claramente por
la accesibilidad. Es decir, que
esté al alcance de todo el
munco con independencia de
discapacidades que dificulten
el uso de Internet.

“No nos limitamos a cumplir
los requisitos legales sobre
las webs de instituciones
públicas, sino que hemos
querido que la accesibilidad
fuera la seña de identidad
de la presencia de Calafell
en Internet”, explica el alcalde,
Jordi Sánchez. Además, el
alcalde anima a la ciudadanía
“a utilizar Internet por el
bien de la comunidad, una
herramienta que tiene un
campo inmenso por
recorrer”.

La nueva web corporativa
potencia los contenidos visuales,
priorizando las noticias
acompañadas de vídeo e
introduciendo galerías de
imágenes. Todo ello, con un
diseño más claro y limpio, que
busca facilitar la lectura y tener
al usuario informado en cada
momento de la parte de la
web en que se encuentra.

Un espacio dedicado a
Actuaciones incluye en formato
dossier las acciones municipales
que tienen una vigencia
duradera. También incluye
información de las concejalías
y de la historia y el patrimonio
arquitectónico de Calafell. En
una segunda fase, se
incorporará la tramitación en
línea de las gestiones más
habituales: se efectuarán a
través del Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC), al que la
web servirá de apoyo.
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L’Ajuntament estrena una
web molt més accessible
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Signat el contracte dels treballs d’instal·lació de nova senyalització de carrers al nucli de Segur.breus

Ve de la portada

El nou Centre d’Alta Resolució
(CAR) de Calafell compta amb
serveis que el converteixen en
un petit hospital en tot, llevat
del nom. Un dels elements que
ho faran més visible és l’estalvi
de desplaçaments per fer-se
proves diagnòstiques o rebre
tractaments. Es calcula que
anualment hi haurà 14.000
desplaçaments que ja no
caldrà fer.

Uns 2.000 viatges anuals es
feien fins ara per a la pràctica
de radiografies, concretament
a l’Hospital del Vendrell. Ara, ja
no seran necessaris ja que el

CAR comptarà amb servei de
diagnòstic per la imatge. Uns
altres 12.000 desplaçaments
s’havien de realitzar per accedir
a tractaments de rehabilitació.
La millora és especialment
significativa en aquest segon
cas, ja que les persones que
necessiten aquest servei han

de fer repetides sessions, de 15
a 18 de mitjana.

Són serveis “exclusius fins
ara dels hospitals, però
que a Calafell es prestaran
en un centre d’atenció
primària, a prop dels
ciutadans que  en són els
usuaris”, va dir el president
de la Generalitat.

Un salt qualitatiu

En l’acte d’inauguració, la
consellera de Salut, Marina Geli,
va destacar precisament “la
proximitat a la ciutadania
que volem per als serveis
públics” i el fet que “el

model d’alta resolució es
basa justament en la idea
de solucionar ‘in situ’ la
gran majoria de necessitats
sanitàries dels usuaris”.

La consellera va recordar que la
inversió efectuada al CAR, 3,7
milions d’euros, és “la més
important que la Generalitat
ha fet en un model sanitari
nou com aquest”.

L'alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va manifestar que el
nou equipament representa
“un salt qualitatiu per al
benestar de les persones
que viuen a Calafell. Podem
dir que ara tenim cobertes
les necessitats sanitàries".

Recuperar el retard
històric dels serveis

L'increment de població
experimentat a Calafell en els
darrers anys, a raó de més de
1.000 habitants per any,
requeria una actualització dels
serveis sanitaris, entre molts
altres. Ara, el CAR s’ha
dimensionat amb la previsió
d’evolució de la població del
municipi, segons dades
estadístiques.

“L'equip de govern ha
treballat per aconseguir els
serveis i els equipaments
que necessitàvem i els
resultats ja fa temps que
estan a la vista”, va afegir
Jordi Sánchez.

La regidora de Salut, María
Victoria Ortigosa, va assenyalar,
de la seva banda, que “obrir
aquest centre de salut és
una fita, perquè el retard
històric que arrossega el
nostre municipi és
especialment manifest en
els serveis sanitaris”.

El president Montilla diu que l’equipament incorpora serveis fins ara propis només dels hospitals

El nou CAR estalviarà 14.000
desplaçaments anuals per
rebre atenció sanitària

salut

El president de la Generalitat, durant el seu parlament en l’acte d’inauguració del CAR.

Una de les obres
més importants
per resoldre el
retard històric



salut

L’equip infantil de l’Escola de Futbol Calafell participa a la fase final de l’estatal de futbol indoor.breus

El nou CAR té una superfície
construïda de 2.055 metres
quadrats. El solar que va cedir
l’Ajuntament (l’antic dipòsit
municipal de vehicles) té una
superfície de 3.011 metres
quadrats. La pràctica totalitat
de l’equipament esta a peu de
carrer, en una planta baixa.

El nou edifici pràcticament
duplica el servei que s’oferia
fins ara. El CAR disposa de
cinc consultes de medicina
general, cinc consultes
d’infermeria, dues consultes
de pediatria, dues consultes
d’infermeria pediàtrica, una sala
de consulta d’odontologia i una
de treball odontològic i tres
consultes polivalents.

L’àrea d’atenció continuada
(urgències) disposa de dues
sales de consulta, una sala de
tractaments, cinc boxes
polivalants i una sala de presa
de mostres. Aquesta àrea inclou
un espai de transport sanitari,
amb accès cobert per a
ambulàncies. A més de
radiologia i rehabilitació, els
serveis es completaran amb una
àrea d’atenció a la salut sexual
i reproductiva, dues sales de
consulta polivalent, i una escola
de mares i de preparació al part.

La dotació de personal del CAR
està formada per cinc metges
de família, dos pediatres, set
infermeres, una treballadora
social i cinc persones de gestió
i serveis. L’equipament serà
gestionat per la Xarxa Sanitària
Santa Tecla.

El departament de Salut reitera el seu compromís amb el projecte

Generalitat i Ajuntament
signen el pacte que inclou la
construcció del CAP de Segur
El departament de Salut de la Generalitat i
l’Ajuntament van signar el passat 21 de juny el
Pacte de Salut de Calafell. Aquest document
estableix les mesures de política sanitària que
s’aplicaran al municipi i la seva previsió més
important és la construcció del nou Centre
d’Atenció Primària del nucli de Segur.

El president de la Generalitat, José Montilla,
va manifestar el seu compromís d’executar les
obres del nou centre sanitari de Segur, tot i el
context de crisi econòmica i retallades
pressupostàries. I la consellera de Salut, Marina
Geli, va refermar que “el Pacte ens obliga a
treballar molt més pels serveis de salut de
Calafell”.

L’altra previsió principal del Pacte és la creació
a Calafell d’una delegació de l’Agència Catalana

de Protecció de la Salut. L’oficina, que s’instal·larà
al CAR inaugurat, tindrà caràcter comarcal i
donarà servei als catorze municipis del Baix
Penedès. L’Agència té competències sobre la
salut ambiental i l’alimentària o les activitats
contaminants, i també en matèria de vigilància
epidemiològica. Per posar un exemple, són
tasques dels professionals de l’Agència el control
sanitari dels mercats, el comerç, les noves activitats
econòmiques o els menjadors col·lectius. A
Calafell hi haurà un equip comarcal formar per
cinc professionals, que inclouen veterinaris,
metges i infermers.

“Hem estat molt perserverants per millorar
els serveis sanitaris de Calafell i no tan
sols ho estem aconseguint, sinó que
estem liderant iniciatives d’abast
comarcal”, explica l’alcalde, Jordi Sánchez.
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La consellera de Salut, Marina Geli; l’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez; i el director general de l’Institut Català de la Salut,
Josep Maria Sabaté, rubriquen el Pacte de Salut entre la Generalitat i l’Ajuntament.

La inversió
efectuada és de
3,7 milions
d’euros
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grans obres

Calafell dóna suport a la copa de futbol Ràdio Vilafranca 2010, a la qual juga el sènior del CF Calafell.breus

El 15 de juny van començar les
obres de renovació integral del
sector del nucli de Segur
comprès entre la carretera C-
31 i la via del ferrocarril. Les
obres, que s’executaran en dos
trams, tenen com a data límit
el proper 31 de desembre.

El primer tram, el que va
començar el 15 de juny, afecta
el carrer del Baixador, entre el
carrer del Duero i el carrer del
Pisuerga; i els carrers del
Pisuerga i de l’Ebre, entre
Rodríguez Pita i Baixador. La
segona fase arrenca l’1 d’agost.
El sector en obres serà, en
aquest cas, el següent: el carrer
Emigdio Rodríguez Pita, entre
el carrer del Duero i el carrer del
Pisuerga;   el carrer de l’Ebre i
el carrer del Pisuerga entre la
travessia de la C-31 i Rodríguez
Pita; i el carrer del Duero, entre
Rodríguez Pita i el carrer del
Baixador.

Les obres, a més, afecten el
mercat setmanal del divendres,
que es trasllada provisonalment
al carrer Xúquer, entre la via i
la carretera; al carrer Segura
(entre el carrer Baixador i el
carrer Rodríguez Pita), i al carrer
Baixador, entre el Mercat
municipal i el carrer Pisuerga.

La inversió prevista és d’1,7
milions d’euros, provinent del
Fons Estatal per a l’Ocupació i
la Sostenibilitat Locals, el segon
Pla  Zapatero. L’actuació és
idèntica a la que va fer-se l’any

passat a l’avinguda Catalunya,
amb la mateixa idea i la mateixa
qualitat de materials i acabats.
“Es tracta de fer els carrers
nous de dalt a baix, amb la
filosofia de resoldre els
problemes de forma
definitiva en comptes de
posar pegats”, explica
l’alcalde, Jordi Sánchez.

Això inclou la renovació o
creació de  xarxes soterrades,
sobretot la de recollida d’aigües
pluvials, que és un dels
problemes greus del nucli de
Segur. A més, es renovaran
tots els serveis públics,
l’enllumenat, el paviment, les
voreres, l’arbrat i el mobiliari
urbà.  “I com és norma nostra,
també instal·larem una
canalització per a futures
xarxes de comunicacions
perquè no calgui tornar a
obrir els carrers”, afegeix
l’alcalde.

El 15 de junio comenzaron las
obras de renovación integral del
sector del núcleo de Segur
comprendido entre la C-31 y la
vía del ferrocarril. Las obras, que
se ejecutarán en dos tramos,
tienen como fecha límite el
próximo 31 de diciembre. La
inversión prevista es de 1,7
millones de euros, proviniente
del Fondo Estatal para la
Ocupación y la Sostenibilidad
Locales, el segundo Plan
Zapatero. La actuación es
idéntica a la efectuada el año
pasado en la avenida Catalunya,
con la misma idea y calidad de
acabados. “Haremos calles
nuevas de arriba a abajo,
para resolver problemas
de forma definitiva, en lugar
de poner parches”, explica
el alcalde, Jordi Sánchez. Ello
incluye la renovación o creación
de redes en el subsuelo, sobre
todo la de recogida de aguas
pluviales, que es uno de los
problemas más graves de Segur.
Además, se renovarán todos los
servicios públicos, el alumbrado,
el pavimento, las aceras, el
arbolado y el mobiliario urbano.
“También instalaremos una
canalización para futuras
redes de comunicaciones,
para que no sea necesario
volver a abrir las calles”,
añade el alcalde.

L’àrea ombrejada en verd correspon al sector on s’està executant el projecte.

Comencen les obres del
sector al voltant del carrer
Rodríguez Pita, a Segur

Inversió d’1,7 milions d’euros a càrrec del segon Pla Zapatero

Amb la mateixa
idea i acabats
que a l’avinguda
Catalunya



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

L'Ajuntament donarà feina properament a 51
persones desocupades, gràcies al fet que s'ha
acollit als plans extraordinaris d'ocupació locals
(Projecte Impulsa-Treball), que promou la
Generalitat de Catalunya de forma excepcional.
La Generalitat ha concedit 356.493,68 euros
per als set projectes que li va presentar la
regidoria de Treball.

Els sectors beneficiats pels nous plans són el
d'energies renovables, eficiència i estalvi
energètic, les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació i la rehabilitació d'habitatges,
edificis o equipaments de titularitat o d'ús
públic. El pla començarà aproximadament el
15 de juliol i acabarà el 15 de gener de 2011
i inclourà obligatòriament aproximadament un
70 per cent de la jornada laboral. El 30 per
cent restant es dedicarà a formació en
informàtica, internet i català. Els aspirants
hauran de ser persones que portin un mínim
de sis mesos a l’atur.

Segons Yolanda Almagro, regidora de Treball,
“amb mesures com aquesta donem
resposta a un dels eixos de la nostra
actuació en els moments de crisi actual:
formar i donar feina als ciutadans de
Calafell”.

La distribució dels llocs de treball aprovats serà
la següent: rehabilitació, pintura i millora
d'edificis de titularitat o d'ús públic, 13
treballadors contractats; rehabilitació de la
Masia del Vilarenc, 8 treballadors; actuació
d'estalvi energètic a l'enllumenat públic i als
edificis municipals, 9 treballadors; rehabilitació
de la Ciutadella Ibèrica, 8 treballadors;
digitalització de documents laborals i foment
de les TIC aplicades a la recerca d'ocupació,
1 treballador; campanya de sensibilització en
l'àmbit de l'eficiència energètica, 6 treballadors,
i campanya de sensibilització en la incorporació
i l'ús de les TIC al sector comercial, empresarial
i turístic, 6 treballadors.

La Generalitat aprova més de 350 mil euros per a 7 projectes de la regidoria de Treball

L’Ajuntament donarà feina
a 51 aturats durant 6 mesos
gràcies a plans d’ocupació

El Ayuntamiento dará trabajo a
51 personas en paro, gracias a los
planes extraordinarios de empleo
locales (Proyecto Impulsa-Treball)
de la Generalitat de forma
excepcional. El gobierno catalán
ha concedido 356.493,68 euros a
los siete proyectos que presentó la
concejalía de Trabajo.

Los sectores beneficiados son los
de energías renovables, eficiencia
y ahorro energético, tecnologías
de la información y la rehabilitación
de viviendas, edificios o
equipamientos de titularidad o de
uso público. El plan comenzará
sobre el 15 de julio y acabará el
15 de enero de 2011 e incluirá
aproximadamente un 70% de la
jornada laboral. El 30% restante
se dedicará a formación en
informática, internet y catalán. Los
aspirantes deberán acreditar un
mínimo de seis meses en paro.

Según Yolanda Almagro, concejal
de Trabajo, “con medidas como
ésta damos respuesta a uno de
los ejes de nuestra actuación en
el momento de crisis actual:
formar y dar empleo a los
ciudadanos de Calafell”.

La distribución de los puestos
aprobados será la siguiente:
rehabilitación de edificios de
titularidad o uso público, 13
trabajadores; rehabilitación de la
Masía del Vilarenc, 8 trabajadores;
ahorro energético en el alumbrado
y en los edificios municipales, 9
trabajadores; rehabilitación de la
Ciudadela Ibérica, 8 trabajadores;
digitalización de documentos
laborales y fomento de las TIC
para la búsqueda de empleo, 1
trabajador; campaña de
sensibilización en la incorporación
y el uso de las TIC en el sector
comercial, empresarial y turístico,
6 trabajadores.

7

ocupació

La regidora de Treball, Yolanda Almagro, recorda que un objectiu prioritari és formar i donar feina als desocupats de Calafell.



8

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

Les obres de renovació total de l'enllumenat
de la urbanització Calafell Park començaran al
setembre i acabaran a finals d'any, segons han
acordat una representació de l'Associació de
Veïns i l'Ajuntament, durant l'acte de signatura
del contrate de les obres. Els veïns van demanar
un ajornament per evitar molèsties a l’estiu,
quan s’incrementa notablement la població
de residents a la urbanització.

El passat 10 de juny, l’alcalde, Jordi Sánchez,
va signar amb l'empresa Rubatec el contracte
de l'obra, que puja a 656.550,99 euros i inclou
la renovació total de l'enllumenat de la
urbanització, que data de 1979 i presenta
nombroses deficiències. També inclou una
vorera amb il·luminació entre Calafell Park i
Mas Romeu, que farà més segura la circulació
de vianants entre els dos barris.

Es tracta d'una de les inversions més destacades

d'aquest mandat pel que fa a les urbanitzacions
i llargament reivindicada pels veïns de la zona,
junt a la construcció de la llar d'infants,
actualment en marxa.

El regidor d’Urbanitzacions, José Bonilla, destaca
“la necessitat històrica que hi havia a
Calafell Park de renovar l'enllumenat”,
així com “l’acompliment d’una promesa
que l’equip de govern va adquirir per a
aquest mandat”.

El president de l’Associació de Veïns, Miguel
Corredera, subratlla que “aquesta és una
molt bona notícia, perquè portàvem anys
reclamant aquesta millora. Teníem un
problema de manteniment. Fa 12 anys
que Calafell Park va revertir a
l’Ajuntament, que va adquirir el
compromís d’arranjar-ho, tot i que només
va fer pedaços”.

La inversió, de les més importants a les urbanitzacions aquest mandat, és de més de 650 mil euros

La renovació de l’enllumenat
de Calafell Park començarà
el proper setembre

Las obras de renovación total del
alumbrado de la urbanización
Calafell Park comenzarán en
septiembre y acabarán a fin de
año, según han acordado la
Asociación de Vecinos y el
Ayuntamiento, durante la firma
del contrato de las obras. Los
vecinos pidieron un aplazamiento
para evitar molestias durante el
verano, cuando se incrementa
notablemente la población de
residentes en la urbanización.

El pasado 10 de junio, el alcalde,
Jordi Sánchez, firmó con la empresa
Rubatec el contrato de la obra,
que asciende a 656.550,99 euros
e incluye la renovación total del
alumbrado de la urbanización,
que data de 1979 y presenta
numerosas deficiencias. También
incluye una acera iluminada entre
Calafell Park y Romeu, que hará
más segura la circulación peatonal
entre ambos barrios.

Se trata de una de las inversiones
más destacadas de este mandato
en las urbanizaciones y largamente
reivindicada por los vecinos, junto
a la construcción de la guardería,
actualmente en marcha.

El concejal de Urbanizaciones,
José Bonilla, destaca “la necesidad
histórica de renovar el
alumbrado de Calafell Park”, así
como “el cumplimiento de una
promesa que este equipo de
gobierno adquirió para este
mandato”. El presidente de los
vecinos, Miguel Corredera, subraya
que “esta es una muy buena
noticia, porque llevábamos años
reclamando esta mejora.
Teníamos un problema de
mantenimiento. Hace 12 años
que Calafell Park revirtió al
Ayuntamiento, que adquirió
el compromiso de mejorarlo,
aunque sólo puso parches”.

urbanitzacions

L’alcalde i el regidor d’Urbanitzacions, amb la junta directiva de l’Associació de Veïns de Calafell Park.



La casa de cultura de Cal Bolavà ofereix 17 cursos i tallers (6 de nous) aquesta primavera i estiu.breus 400 persones assisteixen al 4t sopar de la Lliga contra el Càncer del Baix Penedès, celebrat a Calafell.breus

L’Ajuntament de Calafell ha adjudicat a
l’empresa Construfernan Maestrat la primera
fase de les obres de remodelació de l’avinguda
de la Marca Hispànica, a Segur de Dalt. Aquesta
fase té un pressupost que puja a 126.102,29
euros i un termini d’execució de tres mesos.

És la primera fase d’un projecte per crear
places d’aparcament a l’avinguda, que es
divideix en dues parts. En aquesta primera es
crearan 20 places d’aparcament. En la segona
fase, se’n faran 23 més. En total, 43 places
d’estacionament, que se situaran en un tram
de 300 metres, comprès entre el carrer Torre
dels Escipions i el carrer Castellana.

Amb aquesta obra es vol donar resposta a les
diferents demandes veïnals del sector, sobre la
necessitat d’aparcament i, a la vegada, el
manteniment de la circulació ascedent i
descendent per l’avinguda de la Marca
Hispànica, que és un eix viari principal del nucli

de Segur i dóna accès a l’autopista C-32. “És
una millora per al barri, però que obliga
a treballar amb dimensions mínimes, ja
que la secció del carrer no dóna més de
sí”, explica el tinent d’alcalde de Territori,
Ramon Ferré.

Així doncs, la nova configuració de l’avinguda
serà la següent: hi haurà dos carrils de circulació,
un en cada sentit, de tres metres d’amplada;
un carril d’estacionament, de dos metres; una
vorera de dos metres i una vorera d’un metre.
L’aparcament es guanya reduint una de les
voreres. “I tot i així la vorera reduïda ha
de recuperar amplada allí on hi ha una
entrada de gual, un punt d’il·luminació
o qualsevol obstacle”, afegeix Ferré.

L’obra també s’aprofitarà per donar solució a
la sortida d’aigua pluvial de la riera de la Casa
Vella, en el seu encreuament amb el carrer
Torre dels Escipions.

S’hi crearan un total de 43 llocs d’estacionament en dues fases

Adjudicades les obres per
crear places d’aparcament a
l’avinguda Marca Hispànica

El Ayuntamiento ha adjudicado a
la empresa Construfernan Maestrat
la primera fase de las obras de
remodelación de la avenida de la
Marca Hispánica, en Segur de Dalt.
Esta fase tiene un presupuesto de
126.102,29 euros y un plazo de
ejecución de tres meses.

Es la primera fase de un proyecto
para crear estacionamiento en la
avenida. En esta primera fase, se
crearán 20 plazas. En la segunda,
23 más. En total, 43 plazas, que
se situarán en un tramo de 300
metros, comprendido entre la calle
Torre dels Escipions y la calle
Castellana.

Con esta obra se da respuesta a
las diferentes demandas vecinales
del sector, sobre la necesidad de
aparcamiento y, a la vez, el
mantenimiento de la circulación
ascendente y descendiente por la
avenida, que es un eje viario
principal del núcleo de Segur y
da acceso a la autopista C-32.
“Es una mejora para el barrio,
pero que obliga a trabajar con
dimensiones mínimas, ya que
la sección de la calle no da más
de sí”, explica el teniente de
alcalde de Territorio, Ramon Ferré.

Así pues, la nueva configuración
de la avenida será la siguiente:
habrá dos carriles de circulación
en cada sentido, de tres metros de
anchura; un carril para aparcar, de
dos metros; una acera de dos
metros y una acera de un metro.
El aparcamiento se consigue
reduciendo una de las aceras.
“Incluso así la acera reducida
deberá recuperar anchura
donde haya un vado, un
punto de iluminación u otros
obstáculos”, añade Ferré.

La obra se aprovechará para dar
solución a la salida de agua pluvial
del torrente de la Casa Vella, en
su cruce con la calle de la Torre
dels Escipions.

9

via pública

L’avinguda és un eix viari principal del nucli de Segur, que dóna accés a l’autopista C-32.
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Persones condemnades per delictes de trànsit fan a Calafell treballs en pro de la comunitat.breus

Els grups polítics que formen la
corporació han consensuat una
rebaixa del sou dels càrrecs
electes, així com dels càrrecs de
confiança de l’Ajuntament.
L’acord es va aprovar per
unanimitat en el ple del passat
23 de juny.

Calafell seguirà els criteris de
la Federació de Municipis de
Catalunya l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques, que
fixen una forquilla entre el 5 i
el 15%. “És una mesura de
caràcter exemplar que
celebro moltíssim que s’hagi
tirat endavant per consens
de tothom. Tant de bo,
altres temes poguessin
suscitar consensos com
aquest”, manifesta l'alcalde,
Jordi Sánchez.

En el cas dels regidors de CiU,
aquests han decidit baixar-se el
sou un 20%. En el cas de la
portaveu i regidora del Partit
Popular de Catalunya (PPC),
Olga Elvira, no s'aplica cap
reducció ja que la regidora va
decidir enguany retallar-se el
sou un 20%.

La mesura significarà un estalvi
aproximat de 50.000 euros

anuals, només en el cas dels
càrrecs electes, que es
destinaran a partides de
serveis socials i al fons social
municipal.

El ple del passat 23 de juny
també va aprovar per
unanimitat la reducció de salari
del 5% als funcionaris i personal
laboral de l’Ajuntament,
d’acord amb les mesures
adoptades pel govern per reduir
el dèficit  públic (Reial Decret
Llei 8/2010 de 20 de maig).
D’acord amb aquesta norma
(que afecta funcionaris, personal
laboral i eventual, personal dels
organismes autònoms i
treballadors de plans
d’ocupació), la reducció es
destinarà íntegrament a reduir
deute.

L’estalvi, de 50.000 euros, es destinarà a partides socials

La corporació consensua
una rebaixa de sou d’electes
i càrrecs de confiança

Los grupos políticos que forman
la corporación han consensuado
una rebaja del sueldo de los
cargos electos, así como de los
cargos de confianza del
Ayuntamiento. El acuerdo se
aprobó por unanimidad en el
pleno del pasado 23 de junio.

Calafell seguirá los criterios de
la Federación de Municipios de
Catalunya y de la Asociación
Catalana de Municipios y
Comarcas, que fijan una
horquilla de entre el 5 y el 15%.
“Es una medida de carácter
ejemplar que celebro que
sea fruto del consenso.
Ojalá otros temas pudieran
suscitar parecida
unanimidad”, manifiesta el
alcalde, Jordi Sánchez.

En el caso de los concejales del
grupo de CiU, éstos han
decidido bajarse el sueldo un
20%. A la concejal del PPC,
Olga Elvira, no se le aplica
reducción, ya que ella misma
renunció este año a un 20% de
su sueldo.

La medida significará un ahorro
de unos 50.000 euros anuales,
sólo en el caso de los cargos
electos, que se destinarán a
partidas de servicios sociales y
al fondo social municipal.

En el pleno del pasado 23 de
junio también se aprobó por
unanimidad la reducción de
salario de 5% del personal del
Ayuntamiento, de acuerdo
con las medidas adoptadas
por el gobierno para reducir
el déficit público (Real Decreto
Ley 8/2010 de 20 de mayo).
De acuerdo con esta norma (que
afecta a funcionarios, personal
laboral y eventual, personal de
los organismos autónomos y
trajabadores de planes de
ocupación), la reducción se
destinará íntegramente a reducir
deuda.

ajuntament

La corporació municipal del present mandat.

Acord unànime
per prendre una
mesura exemplar
davant la crisi



La casa de cultura de Cal Bolavà ofereix 17 cursos i tallers (6 de nous) aquesta primavera i estiu.breus El municipi de Calafell s’adhereix amb diferents activitats al Dia Mundial sense Tabac.breus

L’Ajuntament ha començat a instal·lar diverses mesures de
seguretat per als vianants a la travessia de la carretera C-31 al
nucli de Segur. Una demanda que ja ha estat atesa ha estat la
instal·lació d’una barana que impedeix l’accés directe a la
calçada a la zona de la Pensió Lleida. L’obra ha significat una
inversió de 10.000 euros.

L’Ajuntament, a més, instal·larà regulació semafòrica al pas de
vianants situat prop de la cruïlla de la travessia amb la Ronda
Universitat, on s’han produït diferents atropellaments en els
darrers mesos. L’equip de govern ha sol·licitat la corresponent
autorització a la direcció general de Carreteres de la Generalitat,
que és la titular de la via. També es reforçaran totes les mesures
de vigilància necessàries per aconseguir que els vehicles moderin
la velocitat quan passin per aquesta zona.

El Ayuntamiento ha comenzado a instalar medidas de seguridad
para los peatones en la travesía de la carretera C-31 en el núcleo
de Segur. Una demanda que ya ha sido atendida ha sido la
colocación de una baranda que impide el acceso directo a la
calzada en la zona de la Pensión Lleida. La obra ha significado
una inversión de 10.000 euros.

El Ayuntamiento, además, instalará regulación semafórica en el
paso de peatones situado junto al cruce de la travesía con la
Ronda Universitat, donde se han producido diferentes atropellos
en los últimos meses. El equipo de gobierno ha pedido la
correspondiente autorización a la dirección general de Carreteras
de la Genralitat, que es la titular de la vía. También se reforzarán
todas las medidas de vigilancia necesarias para conseguir que los
vehículos moderen la velocidad al pasar por esta zona.

Hi haurà regulació semafòrica al pas de vianants de la cruïlla de la C-31 amb la Ronda Universitat

Instal·lem mesures de seguretat per
als vianants a la travessia de Segur

11

seguretat viària

La inversió efectuada en aquesta barana de seguretat ha estat de 10.000 euros.
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La festa ‘Calafell Tot un Món’ aplega manifestacions de les cultures que conviuen al municipi.breus

La consellera de Justícia de la
Generalitat, Montserrat Tura,
va inaugurar, el passat 16 de
juny, l’ampliació del Jutjat de
Pau de Calafell. Les noves
dependències, situades al
costat de les anteriors, al
carrer Baix Penedès 1, tenen
94 metres quadrats i
consisteixen bàsicament en
una sala de  vistes i cerimònies.
S’hi celebraran tant judicis de
faltes, la competència dels
quals recaigui en el jutge de
pau, com els casaments civils.

La consellera va aprofitar la
inauguració per reivindicar el
futur dels jutjats de pau de
Catalunya, que són un total de

897. Va subratllar que un dels
objectius del seu departament
és posar en valor aquestes
instàncies i modernitzar-les.
“Mentre a la resta de l’Estat
els consideren anacrònics,
nosaltres volem demostrar
que els jutjats de pau són
la justícia del futur per la
seva proximitat i perquè
ajuden a descarregar de
feina els jutjats ordinaris”,
va dir.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va recordar, al seu
torn, que Calafell “creix de
l’ordre de mil habitants cada
any (i la comarca del Baix
Penedès ha duplicat la

població, de 50.000 a
100.000 habitants, en deu
anys) i això requereix una
resposta municipal en tots
els serveis públics com
aquest”.

Gran increment de feina

Les xifres que va presentar el
jutge de pau, Josep Garriga,
acrediten l’increment
considerable de feina que es
despatxa al municipi. L’any
2009, es van tramitar fins a
5.269 actuacions judicials:
1.819 van correspondre a
l’àmbit penal; 2.267, a l’àmbit
civil, i 1.183, en matèria del
Registre Civil.

La visita a Calafell de la
consellera de Justícia es va
aprofitar per signar un conveni
de col·laboració entre la
Generalitat i l’Ajuntament, per
tal d’implantar al municipi el
sistema de mediació previst en
la Llei de Mediació de juliol de
2009. Aquest servei permetrà
abordar conflictes privats, com
ara els sorgits entre veïns d’una
comunitat, les diferències greus
en l’àmbit de la convivència
ciutadana o social, o els
relaciones amb la coexistència
de diferents cultures, entre
molts altres. També inclou la
mediació familiar.

La mediació és una alternativa
àgil i menys conflictiva al recurs
als jutjats ordinaris. La consellera
de Justícia va assegurar que és
un sistema prou satisfactori i
que ajuda a no agreujar els
conflictes. També ha de servir
per reduir el col·lapse dels
jutjats ordinaris. Segons va
explicar Montserrat Tura, “a
Catalunya, cada any es
produeixen 1.350.000
demandes als jutjats, una
xifra que és massa elevada
i que amb la mediació
minvarà”.

A la regidoria de Benestar

El punt d’atenció del servei
de mediació s’ubicarà a la seu
de la regidoria de Benestar
Social, situada al carrer Lluís
Companys 57, baixos. El servei
atendrà el públic de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores, i a
més, dilluns, dimarts i dijous,
de 16 a 18.30 hores. El contacte
telefònic és mitjançant el
977 699 009 (extensió 773)
i per correu electrònic cal
adreçar-se a
randreu@calafell.org

Signat un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament per implantar el sistema de mediació

La consellera de Justícia
inaugura l’ampliació del
jutjat de pau de Calafell

institucional

D’esquerra a dreta de la imatge: l’alcalde, Jordi Sánchez; la consellera de Justícia, Montserrat Tura; el jutge de pau de Calafell, Josep
Garriga, i el delegat del govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Xavier Sabaté.



300 alumnes han passat ja per
l’Aula Virtual, l’eina posada
en marxa per la regidoria de
Treball de l’Ajuntament de
Calafell per oferir cursos de
formació en línia. L’any 2009,
a aquests cursos oferts per
Internet s’hi van matricular més
de 200 persones. I en el que
portem de 2010, ja són més
de 100 els alumnes inscrits.

A data d’avui, Treball de Calafell
ha ofert 400 hores de formació
mitjançant aquest sistema a
distància, dedicades en la major
part de casos a matèries

relacionades amb la pròpia
xarxa i amb l’ús avançat de la
informàtica i les noves
tecnologies, així com a
l’aprenentatge d’habilitats
directives i negociadores. L’èxit
d’algunes convocatòries ha fet
que alguns cursos s’hagin hagut
de repetir fins a tres ocasions.

Una part d’aquests cursos s’ha
vehiculat mitjançant el projecte
“Form@’t en femení”, adreça’t
a dones que tenen feina i un
nivell formatiu mig-alt, que
volen millorar la seva qualificació
professional o reciclar-se. Dins

d’aquest projecte es van oferir
185 hores de formació a
distància, que van tenir 112
alumnes.

El segon gruix de cursos ha estat
relacionat amb la formació

empresarial, que és una de les
prioritats de la regidoria de
Treball. Segons la regidora de
Treball, Yolanda Almagro, “el
nostre objectiu és enfortir
l’emprenedoria, el capital
humà i la productivitat de
les empreses locals”. En
aquest camp, s’han ofert 90
hores de formació a distància,
de la qual se n’han pogut
beneficiar 81 alumnes.

Previsió per a 2010

En el que portem de 2010, ja
s’han ofert més de 100 hores
de formació en línia, amb un
total de 105 alumnes. I està
previst triplicat aquesta xifra
d’aquí a final d’any. “Enguany
hem volgut enfortir una
línia d’actuació que tan
bons resultats està donant”,
afegeix Almagro.

La formació a distància té
diferents avantatges. La
flexibilitat horària i el fet que
pugui seguir-se des de qualsevol
lloc són dos dels principals. La
flexibilitat horària permet a
l’alumne adaptar el ritme
d’estudi a les seves possibilitats.
I el treball a distància fa la
formació més còmoda i
accessible, sobretot a qui té
alguna dificultat per desplaçar-
se a classes presencials. Un altre
punt fort és la capacitat de
personalitzar l’aprenentatge i
l’avaluació. Finalment, la
reducció de costos, tant per a
l’alumne com per a la institució
organitzadora, “és un factor
gens menyspreable, més
en els temps actuals”, diu
Almagro.

L’Ajuntament ha ofert 400 hores de formació a distància gràcies a les noves tecnologies digitals

La regidoria de
Treball reforça
enguany aquesta
oferta formativa

Imatge de l’acte de celebració del primer aniversari de l’Aula Virtual, el passat 26 de maig.

Economia
Ajuntament de CalafellSuplement d’informació econòmica local   núm. 3 / 2010

300 alumnes han passat
ja per l’aula virtual de la
regidoria de Treball
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La regidoria de Treball posa en marxa un cicle de ‘networking’ per fomentar l’intercanvi empresarial.breus



Foto de família dels alumnes, amb els seus professors i les autoritats locals i de la Generalitat.

L’escola-taller El Vilarenc va
tancar portes el passat 14 de
juny, després de formar, durant
dos anys, setze alumnes en
oficis de la construcció i del
manteniment. El projecte ha
servit, a més, per impulsar la
restauració de la Masia del
Vilarenc, que, quan es
completi en una segona fase,
serà la seu que centralitzarà
els serveis de la regidoria de
Treball de l’Ajuntament.

L’escola-taller ha significat
una inversió de 679.000 euros,
400.000 dels quals han estat
aportats pel Servei Català
d’Ocupació i el Fons Social
Europeu. El projecte també
ha representa la definitiva
salvaguarda de l’emblemàtica

masia del Vilarenc. L’edifici
havia de ser enderrocat, però
l’any 2001, sent alcalde Jordi
Sánchez, es va arribar a un
acord amb els promotors del
sector per conservar-la.

Fer obres i formar joves

En la cloenda, la regidora de
Treball, Yolanda Almagro, va
recordar la doble missió de
les escoles-taller: “Fer obres
d’interès per al municipi,
sobretot en la recuperació
o creació d’equipaments,
però també formar joves
que estaran més capacitats
per trobar feina”.

Per la seva part, el director
territorial del Servei

d'Ocupació, Ramon Inglés,
va destacar els nombrosos
projectes ocupacionals en què
participa l’Ajuntament de
Calafell. “L’Ajuntament es
mereix una nota molt alta,
perquè són programes
voluntaris que ningú té
l’obligació de demanar”,
va afegir.

Ramon Inglés va aprofitar per
donar dues dades optimistes
sobre l’evolució de l’ocupació
al nostre entorn: “L’atur
porta tres mesos baixant
al Camp de Tarragona i
l’afiliació a la Seguretat
Social, el mateix temps
pujant. Això no passava
l’any passat per aquestes
mateixes dates”.

El projecte ha completat la primera fase de la restauració de la Masia

L’escola-taller del Vilarenc
tanca portes després de
formar setze alumnes

Joventut forma
25 persones com
a monitors de
menjador escolar

La regidoria de Joventut ha
organitzat recentment un curs
per formar futurs monitors de
menjador escolar. Al curs, impartit
per l’Escola Forca, van participar-
hi persones majors de 18 anys que
tenien alguna experiència prèvia
o interès a dedicar-se a activitats
d’educació en el lleure. Eren
persones que volien adquirir
coneixements i tècniques en l’àmbit
dels menjadors i patis escolars,
per tal de trobar una sortida
professional o ampliar les seves
possibilitats laborals actuals.

El curs també estava adreçat a totes
aquelles persones que ja treballen
en aquest camp i que volen ampliar
els seus coneixements teòrics
especialitzats, així com adquirir més
recursos pràctics per portar a terme
la seva feina.

La regidora de Joventut, Yolanda
Almagro, va encoratjar els alumnes
a aprofitar les oportunitats
formatives existents, ja que, va dir,
“una persona formada i
preparada està en millors
condicions d’aconseguir un
lloc de treball”.

El curs es va impartir a les noves
dependències de l’Espai Jove del
nucli del Poble, a l’antic Centre
Cultural i Recreatiu de la
Cooperativa Agrícola.
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Els serveis de la regidoria de Treball poden consultar-se a la web http://treball.calafell.catbreus



comerç

El comerç local s’exhibeix
a la Passarel·la Calafell

Ajuntament i sector privat promouen conjuntament l’oferta comercial de Calafell
Unes 1.400 persones van
gaudir el19 de juny, a la plaça
dels Països Catalans, de la
setena edició de la Passarel·la
Calafell, que ja s’ha convertit
en un dels espectacles de
moda de referència de la
Costa Daurada.

L'acte, organitzat per l'Àrea
de Comerç de l'Ajuntament
de Calafell, va comptar
amb la participació de 13
comerços locals. Per al tinent
d’alcalde de Comerç, Carles
Rion, “el cofinançament
d’aquest certamen entre
l’Ajuntament i els
empresaris participants
és una mostra més d’on
pot arribar, i els fruits
que pot assolir, la
col·laboració entre el
sector públic i el privat”.

Prèviament, el 5 de juny va
celebrar-se el càsting popular
que elegeix models locals
que després desfilen a la
Passarel·la. Per segon any
consecutiu, el càsting va ser
un espectacle de moda amb
entitat pròpia. Més de mil
persones van assistir al
càsting, en el qual van
participar 58 nois i noies.
Per a la Passarel·la van ser
seleccionats els calafellencs
Sergio Martínez, Fabiola
Pajares i Elisabeth Romero.
A més, 32 dels participants
es van classificar per a la final
del World Fashion Faces, un
certamen que organitza
l’empresa Magda Simó
Models per descobrir nous
valors de la passarel·la.
Segons Carles Rion, que
Calafell participi en aquest
concurs de moda “dóna
nom a Calafell, difon el
seu comerç i és una
plataforma per al joves
que volen endinsar-se
en aquest món”.

El comerç del sector tèxtil i de complements va mostrar el bo i millor dels seus productes.

Foto de família dels participants en el càsting preliminar a la Passarel·la.

La Cooperativa Agrícola de Calafell obre una benzinera als seus terrenys del Parc Empresarial.breus
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L'Ajuntament posarà en marxa, de la mà de les
regidories de Joventut, Benestar Social i amb la
col·laboració de la de Comerç i Innovació, el
Carnet Joves i Grans, destinat a aquests col·lectius
de població empadronats al municipi. La iniciativa
pretén un doble objectiu: que la població
d'aquestes franges d'edat, en situació econòmica
més necessitada, pugui disposar d'ajuts per al
consum, i de l'altra banda, donar una empenta
comercial al municipi. L’associació d’empresaris
Fòrum Calafell també col·labora activament en
la proposta.

La primera fase del projecte comença donant a
conèixer la iniciativa i recollint les empreses que
s'hi vulguin adherir. A partir de la tardor, es farà
una presentació al públic i arrencarà la campanya.
El carnet serà dispensat al Servei d'Atenció al
Ciutadà (SAC). Tindrà una validesa d'un any. Per
als establiments adherits la campanya serà del
tot gratuïta i serà cada empresari qui decidirà
quina bonificació aplica als seus clients.

El 16 de juny va començar
la campanya comercial de
Sant Joan del Mercat
municipal de Calafell.
Aquesta nova campanya
vol ajudar a posar en valor
el Mercat justament quan
l’equipament celebra els
25 anys de vida. Segons
la presidenta de
l’Associació de Paradistes,
Olga Arroyo, “el Mercat
va ser un centre
neuràlgic de Calafell
i desitgem que torni
a ser-ho”.

La campanya comercial
de Sant Joan compta
amb el suport de l’Àrea
de Comerç i Innovació
Tecnològica de
l’Ajuntament i de
l’associació empresarial
Fòrum Calafell. Per al

tinent d’alcalde de
Comerç, Carles Rion,
“les entitats
organitzadores
confien en el Mercat i
confien a tirar-lo
endavant. Es tracta
de fer una crida als
clients i a qui encara
no ho sigui perquè
se’n faci. És una
iniciativa que dignifica
l’activitat del comerç
local de proximitat”.

El futur mercat

El tinent d’alcalde de
Comerç també va
expressar el seu desig
de poder agilitar la
tramitació i construcció
del nou Mercat
municipal, al costat de
l’actual. El projecte resta

pendent de l’aplicació de
la Llei d’Equipaments
Comercials, que
recentment ha fet que
l’Ajuntament fes una
modificació urbanística
per variar la trama urbana
consolidada de Calafell.

En nom de l’associació
empresarial Fòrum
Calafell, Sonia
Domínguez va assegurar
que el Mercat “és un eix
comercial fonamental
per al municipi”.
“Aquesta campanya”,
va afegir, “és una de
les primeres iniciatives
que es duran a terme
per celebrar els seus
25 anys”. La campanya
de Sant Joan tindrà
continuïtat en propers
anys.

economia

Primera activitat del 25è aniversari de l’equipament comercial
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El Patronat de Turisme reforça l’oferta de turisme actiu amb noves rutes de marxa nòrdica.breus

Els paradistes del Mercat
municipal organitzen una
campanya per Sant Joan

Dalt de tot, el carnet. Sobre aquestes línies, la presentació.
D’esquerra a dreta de la foto: Maria Josepa Sans, regidora de
Benestar Social; Massimiliano Revello, president de Fòrum
Calafell, i Yolanda Almagro, regidora de Joventut.

Les autoritats locals, amb alguns dels paradistes promotors de la campanya, i el personal del Mercat.

Nou carnet amb
descomptes per
a joves i grans



promoció

Es presenta a Calafell una nova entitat dedicada a la pràctica i al foment del patí català.breus

La novena Fira del Mar, que va celebrar-se
el 22 i el 23 de maig, ha consolidat Calafell
com a capital dels certàmens relacionats
amb el món mariner. Milers de persones
van passar pel Passeig Marítim de Sant

Joan de Déu i per les instal·lacions del Port
de Segur, per fruir d’alguna de les moltes
activitats programades pel Patronat de
Turisme. A banda els aspectes comercials,
la Fira ha continuat amb la tasca de

recuperació de la memòria històrica local
vinculada a la pesca. A més de l’exhibició
d’oficis i de la subhasta de peix a l’antiga,
enguany es va estrenar el documental
“Una mar de records”.

Calafell, capital marinera per la Fira del Mar

L’Arrossejat
serveix mil
racions
El XXVIè Arrossejat Popular va servir,
el 5 de juny, mil racions del tradicional
menú dels pescadors calafellencs.
Un temps esplèndid va permetre
gaudir d’una festa dedicada a la
promoció de la gastronomia local,
que va poder degustar-se sobre la
mateixa sorra de la platja.
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L’Agència Catalana de l’Aigua finançarà la nova estació de bombament del clavegueram de la Platja.breus

L'església de l'Assumpció de
Segur de Calafell tornarà a ser
la seu, durant el mes d'agost,
del Festival de Música del Baix
Penedès, que enguany arriba
a la 35a edició. Un ampli
repertori d'autors clàssics seran
interpretats per quatre molt
destacades formacions musicals
catalanes i per una cinquena
formació, en aquest cas
polonesa -l'Orquestra de
Cambra de Bydgoszcz-, que
refermen l'aposta de dur a
Segur formacions catalanes i
internacionals.

En la presentació dels Festivals,

la tinent d’alcalde de Cultura,
Teresa Cumplido, va destacar
que “un dels principals
esdeveniments culturals del
nostre municipi és aquest
festival”. Va afegir que el
certamen no seria possible
“sense la col·laboració del
seu director, Joan Cert, i de
l’entusiasme de l’entitat
Amics dels Festivals”.

De la seva banda, Joan Cert va
subratllar que “malgrat que
passem moments de crisi,
el Festival manté un nivell
molt alt”. A més de la qualitat
del programa, el director va

recordar l’excepcionalitat del
l'escenari, una església de
l’Assumpció que ja va ser
construïda per poder acollir
concerts de música clàssica i
que gaudeix d’una gran
acústica.

Els cinc concerts

El Festival inclourà cinc concerts
durant els cinc caps de setmana
d'agost. Tots menys un –el
del dia 14– tindran lloc en
diumenge. El Festival arrencarà
l'1 d'agost amb un plat fort,
“El Messies” de Händel, que
interpretarà el Cor i Orquestra

Barcelona Classic Academy, amb
setanta cantaires dirigits per
Joan Martínez i Colás.

El segon concert (8 d'agost)
portarà a Segur l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà, amb el
virtuós pianista Daniel Ligorio.
La primera part del programa
inclou peces de Granados,
Manuel de Falla, Albéniz i
Montsalvatge. La segona està
dedicada a Chopin, de qui es
commemoren 200 anys del
naixement.

El tercer concert (dissabte, 14
d'agost) durà l'Orquestra de
Cambra de Bydgoszcz. El
conjunt polonès interpretarà
valsos, danses i vituosisme, amb
melodies famoses de J. Strauss,
Txaikovski, Ravel, Paganini i
Brahms. Es tracta d'un menú
musical “molt agradable”,
en paraules de Cert.

El quart concert (22 d'agost)
posarà en escena el duo Albert
Mora-Abigaïl Prat. El primer toca
la flauta travessera i la segona,
l'arpa. Es tracta de dos destacats
artistes barcelonins.

El cinquè i darrer concert (29
d'agost) durà a l'església de
Segur Francesc Capella i Cia,
amb el concert 'Jazz on Bach'.
Es tracta de reinterpretar música
barroca, i en especial J.S. Bach,
en un conjunt de composicions
per a septet de jazz.

El preu de les entrades és de 10
euros cada concert, a excepció
del primer (1 d'agost), que puja
15 euros. La venda anticipada
d'entrades tindrà lloc a les
oficines del Patronat Municipal
de Turisme (al carrer Sant Pere
29-31 i a la plaça pública del
Port de Segur) i a la Casa de
Cultura Cal Bolavà (avinguda
de la Generalitat 1).

El programa del veterà certamen inclou cinc concerts els cinc caps de setmana del mes d’agost

El 35è Festival de Música
portarà a Segur una oferta
de prestigioses orquestres

cultura

Joan Cert, director del Festival, i Teresa Cumplido, regidora de Cultura, a la presentació del Festival, als jardins de Cal Bolavà.



esport

Les tres platges del municipi (la Platja, l’Estany-Mas Mel i Segur) obtenen la bandera blava europea.breus

Més de 500 nens i nenes van participar, el
passat 5 de juny, en la tercera edició de les
Miniolimpíades de Calafell, organitzades
per la regidoria d’Esports al Port i a la platja
de Segur. Amb la participació dels centres
escolars de tot el municipi, es van celebrar
diverses competicions (futbol i volei platja,
bàsquet, bitlles catalanes, vela...) al llarg

d’un intens matí. El regidor d’Esports, José
Manuel Núñez, va destacar l’èxit de la
convocatòria, cada cop més consolidada,
i el fet que “aquesta jornada busca
especialment aprofundir en la
cohesió social del municipi, l’objectiu
més important que tenim a la
regidoria d’Esports”.

Més de 500
infants a les III
Miniolimpíades
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ciutadans

L’alcalde, Jordi Sánchez, i la regidora
de Cultura, Teresa Cumplido, han rebut
l’artista calafellenca Paqui Trujillo
per felicitar-la pels èxits del Grup de
Sevillanes, Castanyoles i Flamenc que
dirigeix. El grup, originat a la Casa de
Cultura de Cal Bolavà, va obrir les
actuacions a la caseta de la Federació
d’Entitats Andaluses de Catalunya a
la Feria de Abril celebrada a Barcelona.
El grup calafellenc va actuar el 23
d’abril, el mateix dia de la inauguració
del multitudinari certamen.

Reconeixement
a Paqui Trujillo

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

Calafell va celebrar el 6 de juny
el primer Aplec de la Sardana
del municipi, un esdeveniment
social i cultural veritablement
notable per quant només hi ha
un precedent històric de la
celebració d'una trobada de
característiques semblants. Va
ser el 1959, quan va tenir lloc
a Calafell un concurs de
sardanes, que tenir lloc a la
sorra de la platja.

L'Associació Sardanista de
Calafell, creada fa 14 mesos,
va reunir centenars de persones
al Parc de la Sínia per gaudir
d'una festa on la sardana va ser
la gran protagonista. “Un
poble, una rotllana” va ser el
lema de la trobada, que lluïen
molts participants en samarretes
editades per a l'ocasió.

Les cobles convidades van ser
la Cossetània i la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona i van
participar-hi grups dansaires
de Reus, Berga, Vilafranca del

Penedès, el Vendrell, l'Arboç, la
Bisbal del Penedès, Cunit, la
Selva del Camp i Barcelona.

La tinent d'alcalde de Cultura,

Teresa Cumplido, valorava
“positivament” l'organització
de la diada i la gran resposta
del públic. També destacava
que l'aplec “complementa

les activitats que
desenvolupa l'associació”,
entre les quals destaca els cursos
per aprendre a conèixer i ballar
la sardana.

Doctorat sardanista per a Calafell
Èxit del primer Aplec de la Sardana de Calafell, organitzat per l’Associació Sardanista local



Laura Solé i Jesús Jiménez guanyen el Concurs de Cartes d’Amor de la regidoria de Cultura.breus

El president del Parlament de Catalunya, Ernest
Benach, va presidir, el passat 8 de juny, l’acte
central de commemoració del 25è aniversari
de Calafell Ràdio. Benach va tancar una jornada
de treball sobre les ràdios locals al segle XXI,
tot elogiant el paper que aquestes emissores
han fet al llarg de la seva història. En va destacar
tres vessants: ”Com un element de cohesió
i vertebració de comunitats i territoris,
com a eines de conservació i difusió de
la llengua i la cultura catalanes i com a
testimonis i vigilants imprescindibles
del llarg procés de democratització del
país”.

L'alcalde, Jordi Sánchez, va referir-se a la
trajectòria de Calafell Ràdio i va recordar com
a fita el trasllat als actuals estudis de la plaça
de Catalunya, que va fer-se el 2001. L’alcalde
va recordar alguns dels noms vinculats a
l’emissora, com Salvador Sendra, el primer
director, traspassat fa poc, o els periodistes

Manel Sastre i Judit Huerta, que han escrit un
llibre sobre els 25 anys de Calafell Ràdio que
veurà la llum després de l’estiu. També va tenir
paraules especials per als col·laboradors i va
animar l’emissora “a no perdre mai el
contacte amb la informació local, que és
on té les seves arrels”.

I el director de Calafell Ràdio, Eloi Roca, va
recordar els principis de l’emissora ( “la
pluralitat informativa i la proximitat” ) i
que l’audiència s’ha situat ja en 14.000 oients
mensuals, segons el Baròmetre de la
Comunicació i la Cultura.

La jornada sobre el futur de la ràdio local va
tenir com a ponents Francesc Triola, director
general de COM Ràdio; Neus Bonet, cap de
responsabilitat social de Catalunya Ràdio; Dolors
Comas d'Argemir, consellera responsable
d'operadors del Consell Audiovisual de
Catalunya, i el mateix Eloi Roca.

L’audiència de l’emissora local arriba ja als 14.000 oients mensuals

El president del Parlament
presideix l’acte central dels
25 anys de Calafell Ràdio

El presidente del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach, presidió,
el 8 de junio, el acto central de
conmemoración del 25 aniversario
de Calafell Ràdio. Benach cerró una
jornada sobre las radios locales en
el siglo XXI, elogiando el papel que
estas emisoras han realizado a lo
largo de su historia. Destacó tres
vertientes: “Como un elemento
de cohesión y vertebración de
comunidades y territorios,
como herramientas de
conservación y difusión de la
lengua y la cultura catalanas y
como testigos del proceso de
democratización del país”.

El alcalde, Jordi Sánchez, se refirió
a la trayectoria de Calafell Ràdio y
recordo como hito el traslado, en
2001, a los actuales estudios de
la plaza de Catalunya. El alcalde
recordó algunos nombres
vinculados a la emisora, como
Salvador Sendra, el primer director,
fallecido recientemente, o los
periodistas Manel Sastre y Judit
Huerta, que han escrito un libro
sobre los 25 años de la emisora
que verá la luz tras el verano.
También tuvo palabras especiales
para los colaboradores y animó a
la emisora “a no perder nunca
el contacto con la información
local, donde están sus raíces”.

Y el director de Calafell Ràdio, Eloi
Roca, recordó los principios de la
emisora ( “la pluralidad
informativa y la proximidad” )
y que la audiencia se ha situado en
14.000 oyentes mensuales, según
el Baròmetre de la Comunicació i
la Cultura.

La jornada sobre el futuro de la
radio local tuvo como ponentes a
Francesc Triola, director general de
COM Ràdio; a Neus Bonet, jefa de
responsabilidad social de Catalunya
Ràdio; Dolors Comas d'Argemir,
responsable de operadores del
Consell Audiovisual de Catalunya,
y el mismo Eloi Roca.
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comunicació

El president del Parlament i l’alcalde, amb l’equip de professionals de Calafell Ràdio.
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educació

Alumna del Pla de Transició al Treball

Cristina Barroso Hernández, alumna del Pla de
Transició al Treball de Calafell (PTT), ha fet una
estada de formació a Settimo, a la província
italiana de Torí. Ha format part d’un grup de 20
joves, de diversos perfils professionals i indrets
de Catalunya, que han pogut fer pràctiques a
empreses de l’especialitat que estudien, així com
iniciar-se en la llengua i la cultura italiana. Cristina
Barroso ha seguit aquest curs acadèmic un mòdul
d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

“Aquest pla d’estades a l’estranger, que el
departament d’Educació de la Generalitat
impulsa des de fa 10 anys, permet als
joves del PTT completar les seves
competències professionals, però també
ampliar el seu bagatge cultural, establir
noves relacions socials i desenvolupar
l’esperit d’iniciativa i la seva autonomia
personal”, explica la tinent d’alcalde
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell,
Teresa Cumplido.

El Pla de Transició al Treball és un programa de
qualificació professional inicial (PQPI) pensat
perquè joves majors de 16 ays que no hagin
superat l’ESO adquireixen una formació laboral
que els ajudi a trobar feina. “És un projecte
que dóna una sortida als nois i noies que,
per les causes que sigui, no han acabat
d’encaixar a l’ensenyament secundari. Més
de 300 joves han passat pel PTT de Calafell
en 10 anys amb uns elevats resultats de
continuïtat formativa i inserció laboral.
Cristina Barroso és un exemple del balanç
positiu d’aquesta aposta”, afegeix Cumplido.

El grup de joves catalans que ha viatjat a Settimo. Cristina Barroso
és la segona per l’esquerra de la filera central.

Una calafellenca
fa una estada
formativa a Itàlia



serveis

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

a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10.30 h

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

SIAD: nou servei
d’informació i
atenció a les dones

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

És un servei públic d’atenció directa, totalment gratuït i de gestió
municipal. S’adreça a totes les dones empadronades a Calafell
i ofereix orientació i assessorament jurídic i psicològic.
Funciona els dimarts i dijous de 16 h a 18.30 h, i els dijous i
divendres, de 9 h a 14 h, a la regidoria de Benestar Social.
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atenció directa a la ciutadania

Jordi Sánchez
l’Alcalde

tots els divendres
d’11 a 13 h

dep. de Segur
(Joan Maragall 30-32)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

Teresa Cumplido

tots els dimarts
de 10 a 12 h

Cal Bolavà
(av. Generalitat 1)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

M. Josepa Sans

tots els dijous
de 10 a 12 h

dep. Comerç
(Jaume Jané 2)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

José Bonilla

tots els dilluns
de 12 a 14 h

dep. Obres
(pl. Constitució 5)

demanar visita
977 69 90 09

(ext. 371)

altres serveis

El DNI electrònic ja pot obtenir-
se a Calafell. Un equip de la
Policia Nacional es desplaça
periòdicament al municipi per
facilitar el tràmit de renovació.
Per demanar dia i hora cal trucar
al Servei d’Atenció al Ciutadà.
977 699 009 (ext 370)

Informació general
www.dnielectronico.es

expedició del

dni electrònic
a Calafell

ALCALDIA 371
BENESTAR 773
CADASTRE 380
CALAFELL RÀDIO 379
COMERÇ 674
CONTRACTACIÓ 372
COMPRES 372
CULTURA 470
EMPRESA 679
ENSENYAMENT 472
ESTADÍSTICA 383
INTERVENCIÓ 381
INFORMÀTICA 378
JOVENTUT 678
MEDI AMBIENT 376
MERCATS 675
TERRITORI 375
POLICIA LOCAL 673
RENDES 377
RECURSOS HUMANS 374
SAC 370
SANCIONS VIA PÚBLICA 672
SANITAT 676
SECRETARIA 373
SERVEIS ECONÒMICS 384
TREBALL 471
TRESORERIA 382
TURISME 670
VIA PÚBLICA 671

Nou servei telefònic

977 699 009
les extensions directes

Segur el Poble la Platja Urbanitzacions

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



1 dijous

>Inici del Club Infantil
a les platges
Activitats per als infants
18 h
Pl. Països Catalans

>Ritmes caribenys
i balls linials
20 h
Pl. del Port de Segur

2 divendres

>Espectacle infantil
Una de gegants
amb Cremallera Teatre
20 h
Pl. del Port de Segur

3 dissabte

>Gimcana familiar
Organitzada per l’Associació
d’Empresaris i Comerciants
de Segur Centre
de les 8.30 a les 14 h
A la Pl. de l’església de
l’Assumpció i a la Pl. Pau
Casals

>Cicle de concerts
Un bany de música
Rosset School
20 h
Pl. del Port de Segur

5 dilluns

>Portes obertes
al Club Infantil
18 h
Pl. Països Catalans

8 dijous

Ritmes caribenys
i balls linials
20 h
Parc de la Sínia

9 divendres

>Espectacle infantil
Una paradeta particular
amb La Puça Espectacles
20 h
Carpa de la Platja

10 dissabte

>Desafiament de Llaguts
Regates d’embarcacions
tradicionals catalanes
a partir de les 9 h
Confraria de Pescadors

>Cicle de concerts
Un bany de música
Whitmore High School
20 h
Pl. del Port de Segur

>Paella popular i ball
amb l’Orquestra Solimar
21 h
Pl. de Catalunya

13 dimarts

>Cicle de concerts
Un bany de música
Whitmore High School
20 h
Pl. del Port de Segur

14 dimecres

>Activitats a les
biblioteques
Música encantada amb Lluís
M. Bosch i Carolina Rius
19 h
Biblioteca Casa Nova
Activitat per a infants
de 4 a 8 anys

15 dijous

>Ritmes caribenys
i balls linials
20 h
Pl. del Port de Segur

16 divendres

>Tennis al carrer
de 17 a 20 h
Pista del Castell

17 dissabte

>Campionat futbol sala
de festa major
17 h
Pista del Castell
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Calafellactivitats
juliol2010

Temporada
de marxa
nòrdica 2010

Sortides
guiades des
de la plaça
dels Països
Catalans.
Dissabtes
a les 10 i a
les 17 h
Diumenges
a les 10 h
Activitat
gratuïta

Activitats a la
Casa Barral
Artistes d’un altre
planeta II
De 7 a 12 anys
Taller infantil d’arts visuals.
Es treballaran diverses
tècniques i s’introduiran
d’una manera lúdica i
amena els artistes més
revolucionaris del segle XX
Tots els dimecres del
mes de juliol
de 18 a 20 h
Activitat gratuïta
Inscripció gratuïta
casabarral@calafell.org

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



18 diumenge

>Campionat futbol sala
de festa major
Tot el dia
Pista del Castell

>Cicle de concerts
Un bany de música
Saint Edmunds Choir
11 h
Església de Sant Pere

19 dilluns

>Portes obertes
al Club Infantil
18 h
Pl. Països Catalans

22 dijous

>Ritmes caribenys
i balls linials
20 h
Parc de la Sínia

23 divendres

>Espectacle infantil
Heyyy
amb La Puça Espectacles
20 h
Pl. del Port de Segur

24 dissabte

>Campionat tennis platja
a partir de les 10 h
Pistes davant Moon Bar

>Zona 40
Gira d’estiu de Los 40
Principales
19 h
Pl. del Port de Segur

25

Diumenge 11 de juliol

10 h Des de la plaça de Catalunya
III Cursa d’Ornis

Dijous 15 de juliol

20 h Plaça de Catalunya
Pregó de festa major
a continuació
Traca

23 h Des del Castell
Gran castell de focs d’artifici

23.30 h Plaça de Catalunya
Ball de festa major
amb l’orquestra La Dama de Zaragoza

Divendres 16 de juliol

11 h Església de la Santa Creu
Ofici solemne, cantat pel Cor Parroquial

A continuació
Benedicció i cercavila del Pa Beneït

de les 18 a les 21 h Pista del Castell
Tennis al carrer

19 h Plaça de Cal Cubano
Espectacle infantil: El domador de peixos
amb Els Panettone Brothers

21 h Plaça de Catalunya
Cantada d’havaneres
amb el grup Els Pirates

23.30 h Plaça de Mariano Soler
Música de l’Onix, amb DJ’S

Dissabte 17 de juliol

10 h Des de la plaça de Catalunya
IV Pujada al Castell

12 h Plaça de Catalunya
Concurs de dibuix infantil

18 h Pavelló poliesportiu Joan Ortoll
Hoquei de veterans: torneig amb el CP
Calafell i equips convidats

19 h Església de Sant Pere de la Platja
Missa en honor de la Mare de Déu del
Carme

19 h Des de la plaça de Catalunya
Cercavila gegantera

20 h Des de l’església de Sant Pere
Processo marinera per terra i per mar

20 h Plaça de Cal Cubano
Actuació de grups locals
Esbart Dansaire de Calafell
Esbart convidat
Grup de hip hop Inquietud
Grup de Castanyoles de Paqui Trujillo
Grup Almas Rocieras

23 h Plaça de Catalunya
Concert i ball de festa major
amb l’Orquestra Cadillac

Tot seguit
Grup de versions Virginia Band

Diumenge 18 de juliol

12.30 h Plaça de Catalunya
Exhibició castellera amb els Nens del
Vendrell i la Colla Jove dels Castellers de
Sitges

19 h Plaça de Catalunya
Circ amb el Trio Zindare

20 h Plaça de Mariano Soler
Bany d’Escuma

20.30 h Plaça de Catalunya
Ballada de sardanes
amb la Cobla Sitgetana

23 h Plaça de Catalunya
Cercavila correfoc
amb els Diables Guaite’ls de Calafell

Festa major de la Santa Creu 2010
del 15 al 18 de juliol

Consulteu www.calafell.cat per possibles modificacions del programa



24 dissabte

>Un bany de música
Chatham School
20 h
Pl. Països Catalans

29 dijous

>Ritmes caribenys
i balls linials
20 h
Pl. del Port de Segur

30 divendres

>Espectacle infantil
Cantant sota el mar
amb La Puça Espectacles
20 h
Pl. del Port de Segur
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DILLUNS
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 VA D’ESPORTS
10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUE HAS DINAT?
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 VA D’ESPORTS
22.00 VA DE CASTELLS
23.00 SONA FREAK
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB

DIMARTS
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 PORTAVEUS
10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUÈ HAS DINAT?
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 L’HORA DEL JAZZ
22.00 COM A GATS I
GOSSOS
23.00 EL JARDÍ DELS
CLÀSSICS
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB

DIMECRES
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 100X100 CALAFELL

10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUE HAS DINAT?
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 BOULEVARD CLUB
22.00 RETRO
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB

DIJOUS
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 STOP
10.00 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUE HAS DINAT?
(COM RÀDIO)
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 HONORABLES
CIUTADANS
22.00 NOMÉS TU I JO
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB

DIVENDRES
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 RADIONOTÍCIES
08.30 SALTA DEL LLIT
09.00 FIL DIRECTE
          AMB L’ALCALDE
10.30 L’APARADOR
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 QUE HAS DINAT?
(COM RÀDIO)

16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
20.00 RADIONOTÍCIES
20.30 MÚSICA AMB DO
21.00 VA D’ESPORTS
22.00 ESCUELA DE CALOR
23.00 +D18
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 FÓRMULA SHOW
04.00 BOULEVARD CLUB
06.00 AMUNT I AVALL
(COM RÀDIO)

DISSABTE
07.00 AMUNT I AVALL
(COM RÀDIO)
08.00 SALTA DEL LLIT
09.00 LA MÀGIA DE LES
SARDANES
10.00 DE CAP DE SETMANA
12.00 VELES I VENTS
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RÀDIONOTICIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
(COM RÀDIO)
15.00 L’ARCÀDIA
16.00 CANÇONS.CAT
17.00 TARDA DE SATURN
22.00 RETRO
24.00 QUEDEM A LA RÀDIO
03.00 TARDA DE SATURN
06.00 AMUNT I AVALL
(COM RÀDIO)

DIUMENGE
07.00 AMUNT I AVALL
(COM RÀDIO)
08.00 SALTA DEL LLIT
09.00 LA MÀGIA DE LES
SARDANES
10.00 RITMES DEL SUD
12.00 VELES I VENTS
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RÀDIONOTICIES
14.00 INFORMATIU MIGDIA
(COM RÀDIO)
15.00 INFREQÜÈNCIA
16.00 L’HORA DEL JAZZ
17.00 TARDA DE RÀDIO
22.00 RETRO
24.00 CAFÈ DEL MAR
01.00 DIUMENGE DE RÀDIO

programació primavera 2010
107.9 FM
emissió per internet www.calafellradio.com

Calafell
RadioFM107.9

Ajuntament de Calafell

Esports
d’estiu
La regidoria d’Esports
organitza, amb la
col·laboració de les
entitats esportives del
municipi, un ampli
programa d’activitats
per a aquest estiu. Entre
altres,  hi haurà lligues de
futbol 7 i caminades, així
com campus dels
següents esports:
patinatge artístic,
bàsquet, futbol i tennis.
Aquestes activitats
s’ofereixen a diferents
equipaments municipals
i a instal·lacions de les
entitats, amb diferents
horaris de matí i tarda.

Més informació
Regidoria d’Esports
977 699 009
ext 473



grups municipals

ADMC

EL CONSENS SEMPRE ÉS MILLOR
Calafell ha deixat passar al llarg de la seva història moltíssimes
oportunitats d’avançar gràcies al consens i l’entesa de les forces
polítiques. El resultat és ben a la vista: un retard de tot ordre,
que mereix sobradament el qualificatiu d’històric. Per això és
tan important que, ni que sigui de tant en tant, els partits que
som a l’Ajuntament siguem capaços d’arribar a acords sobre
qüestions fonamentals o, si més no, especialment sensibles.
Hi ha temes, com el salari que percebem les persones que ens
dediquem a la cosa pública, que acostumen a ser camp abonat
per a la demagògia, quan no per a la hipocresia més absoluta.
No mirarem enrera, però no perquè no puguem, sinó perquè
creiem molt més prioritari tirar endavant el consens que tots

els grups municipals hem assolit per baixar-nos les retribucions
i baixar-les també al personal eventual i de confiança de
l’Ajuntament. És una mesura l’impacte econòmic de la qual
resulta relativament limitat, molt més limitat del que podria
semblar a primera vista, però que té un valor exemplificador
davant de la ciutadania. En els temps presents, hem de fer tot
el possible per estar al costat de la ciutadania, especialment a
la que no té feina i pateix en carn viva l’actual crisi. Aquest
estar al costat no pot limitar-se tampoc a gestos simbòlics o
benintencionats. Calen moltes altres mesures, no sempre
simpàtiques, per a les quals ens agradaria comptar amb el
consens de l’oposició. Perquè afrontar la crisi no vol dir només
fer accions que fan quedar bé davant l’opinió pública.

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

(a 50 Km) cuando tenemos a menos de 30 Km a Tarragona,
que como capital de provincia nos ofrece los mismos servicios,
con el consiguiente ahorro de nuestro preciado tiempo,
mejorando la movilidad.

Otro aspecto a mejorar es que Cercanías incremente alguna
expedición más por la noche; conseguir también que los trenes
con parada en Calafell y Segur paren en el Prat y poder conectar
así con el aeropuerto sin pasar “otra vez” por Barcelona.

El centralismo de Madrid nos disgusta, pero el de
Barcelona tampoco nos gusta.

NOVAMENT AMB EL COMERÇ LOCAL
L’equip de govern municipal, i dins d’ell el grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya, ha donat nombroses mostres de
confiança en el comerç local de proximitat com un dels grans
actius econòmics de Calafell. Les campanyes comercials amb
el suport de l’Àrea de Comerç i Innovació Tecnològica han estat
constants, sempre de la mà de les associacions i col·lectius de
comerciants i empresaris. Aquest juny n’ha arribat una de
nova: la campanya de Sant Joan, que impulsen els paradistes
del Mercat municipal. I aquest mateix juny hem gaudit, a més,

de dues grans festes en què el comerç calafellenc mostra les
seves millors gales. Una, el càsting previ a la Passarel·la Calafell,
que no tan sols hem convertit en una festa amb entitat pròpia,
sinó també en una oportunitat perquè alguns dels nostres
contiudadans puguin dedicar-se al món de la moda. L’altra, la
mateixa Passarel·la, en la qual el nostre comerç exhibeix el bo
i millor de la seva oferta, que res té a envejar a la d’altres ciutats,
grans o petites, properes o més llunyanes. En definitiva, el nostre
compromís amb el comerç calafellenc i amb l’economia local
queda acreditat amb fets que continuaran en el futur.

EL BURKA I EL NIQAB ATEMPTEN CONTRA ELS DRETS
FONAMENTALS DE LES DONES
La pluralitat cultural i religiosa és un valor positiu en la mesura
que tots respectem uns principis de convivència comuns per
protegir la seguretat, l’ordre, la salut o els drets i les llibertats
fonamentals dels altres. Així mateix la Democràcia exigeix un
reconeixement universal de la igualtat de drets i d’oportunitats
per raó de gènere, la lluita contra tota mena de violència de
gènere o de pràctiques que atemptin contra la dignitat de la
dona o que signifiquin alguna mena de discriminació.

La pràctica de la utilització de robes que dificulten la
identificació i la comunicació planteja un problema de
seguretat i és, en els casos del vel integral, un símbol de
valors culturals que representen la dominació dels homes per
sobre de les dones. La majoria dels catalans som favorables
al respecte pels valors religiosos i culturals dels immigrants,
però s’ha de subordinar sempre als drets fonamentals col·lectius
de caràcter superior com són la seguretat i la igualtat de les
persones sense diferència de gènere, raça o convicció
religiosa.

LES MOLTES CARES DE L’ALCALDE SÀNCHEZ
No cal ser estrateg polític per saber com actuarà l’alcalde Jordi
Sánchez a partir d’ara, a prop de les eleccions. Només cal
conèixer-lo. Durant tres anys ha estat amagat al seu despatx.
Ara, sortirà al carrer. Durant tres anys no ha volgut consensuar
amb cap associació. Ara voldrà contactar amb totes. Durant
tres anys ha fet coses sense comptar amb ningú. Ara voldrà
demostrar que és dialogant. Durant tres anys ha menyspreat
als calafellencs. Ara simularà que els estima. Durant tres anys
no ha assistit a la gran majoria d’actes populars perquè descansa
el cap de setmana. Ara anirà a tots. Durant tres anys ha gastat
el que no té. Ara farà com que és rigorós amb els diners

públics. Durant tres anys s’ha mostrat prepotent i despectiu.
Ara, dissimularà simpatia. I es maquillarà amb moltes cares més
per enganyar la ciutadania.

Aquest és l’alcalde Sánchez: ignora els calafellencs durant
tres anys i fa que els estima durant uns mesos perquè arriben
eleccions i vol seguir ignorant-los molts anys més. Ja el coneixem
i ja ho veurem. El que no canviarà és una cosa: durant tres
anys sí ha sortit molt als mitjans municipals. Ara encara sortirà
més: amb més fotos, més articles, més programes de ràdio,
més anuncis, més disseny... És l’únic  aspecte on l’Alcalde
Sánchez és coherent.

PSC-PM
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