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Millorem el servei de neteja amb més operaris i maquinària  Pàgina 5

La Generalitat inclou Calafell en els ajuts de la Llei de Barris

Una inversió de 7,6
milions d’euros insuflarà
nova vida al nucli antic
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Noves inversions
municipals per 6,5
milions d’euros
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L’Ajuntament ha engegat un paquet
de noves inversions, per import de
6,5 milions d’euros. De moment, ja
se n’ha aprovat el finançament. Els
tres nuclis del municipi, i també les
urbanitzacions, rebran importants
pessigades d’aquesta inversió.

Adif destina 6,1
milions d’euros a les
estacions de tren de
Calafell i de Segur

Pàgina 9

L’ens públic estatal Adif inverteix
6,1 milions d’euros en la millora
de les dues estaciones de tren que
hi ha al municipi, la de Calafell i la
de Segur. Entre les actuacions que
es faran fins a final d’any hi ha la
construcció de dos nous passos
soterranis per a vianants, un a cada
estació, i la supressió de barreres
arquitectòniques. També es restaura
i consolida l’estació de Calafell, edifici
que està catalogat.

La conversió de l’antic cinema Iris en centre cívic
de la Platja és un dels projectes aprovats.
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Tinc el goig de fer avinent a la ciutadania que la Generalitat
ha aprovat el projecte per al nucli antic que l’Ajuntament va
presentar a la Llei de Barris. El barri històric de Calafell rebrà
en els propers anys una inversió de 7,6 milions d’euros, que
serà finançada en un 50% pel Govern de Catalunya. És una
excel·lent notícia per a tot el municipi i, molt en particular,
per al nucli del Poble. Amb aquesta injecció econòmica, es
renovarà de dalt a baix i no tan sols guanyarà en qualitat
de vida i cohesió social, sinó que també esdevindrà un dels
motors turístics i econòmics de Calafell.

Al nucli històric li feia molta falta una oportunitat com aquesta.
La reculada demogràfica i d’activitat dels darrers anys es podrà
redreçar. Junt amb altres projectes que s’hi estan fent o s’hi
faran, s’hi insuflarà nova vida. I per això l’oportunitat és una
oportunitat històrica. Una oportunitat que hem encalçat amb
tenacitat. Perquè, en el context actual i amb el problema
històric de finançament local, projectes de l’envergadura
d’aquest no es poden tirar endavant si no és amb mesures
excepcionals com la Llei de Barris o els successius Plans
Zapatero.

És clar que l’Ajuntament també haurà de fer un esforç
econòmic important, perquè ha d’assumir l’altre 50% de la
inversió. Però al llarg de tot aquest mandat hem anat prenent
les mesures econòmiques i financeres necessàries per poder
afrontar importants inversions al municipi, fins i tot en un
noment de caiguda d’ingressos fiscals com el present.

La combinació d’aquestes mesures i el fet d’haver buscat
subvencions i ajuts fins i tot de sota les pedres han fet possible
que cada nucli tingui en marxa com a mínim una gran actuació
per recuperar el retard històric de Calafell. En acabar el mandat,
aquest nombre haurà pujat a dos o fins i tot tres. Sense
comptar tots aquells projectes que atenyen les urbanitzacions
(enllumenat, franges contraincendis, senyalització...), o aquells
que s’executin on s’executin són per a tot el municipi. Què
vol dir això? Doncs que treballen per la unitat i cohesió de
Calafell, però també tenint en compte l’equilibri territorial
imprescindible en un municipi tan divers i plural com el nostre.

Tengo el placer de compartir con la ciudadanía que la
Generalitat ha aprobado el proyecto para el núcleo antiguo
que el Ayuntamiento presentó a la Ley de Barrios. El barrio
histórico de Calafell recibirá en los próximos años una inversion
de 7,6 millones de euros, financiada al 50% por el Gobierno
de Catalunya. Es una excelente noticia para todo el municipio
y, en particular, para el núcleo del Poble. Con esta inyección
económica, se renovará de arriba a abajo y no solo ganará
en calidad de vida y cohesión social, sino que se convertirá
en uno de los motores turísticos y económicos de Calafell.

El núcleo histórico necesitaba una oportunidad como ésta.
La caída demográfica y de actividad de los últimos años podrá
reorientarse. Junto a otros proyectos que se están realizando
o se realizarán, se le insuflará nueva vida. Por eso la oportunidad
es histórica. Una oportunidad que hemos perseguido con
tenacidad. Porque, en el actual contexto y con el problema
histórico de financiación local, proyectos de esta envergadura
no pueden salir adelante si no es con medidas excepcionales
como la Ley de Barrios o los Planes Zapatero.

Claro que el Ayuntamiento deberá hacer un esfuerzo
económico importante, porque tiene que asumir el otro 50%
de la inversión. Pero a lo largo de todo este mandato hemos
ido tomando las medidas económicas y financieras necesarias
para poder afrontar importantes inversiones, incluso en un
momento de caída de ingresos fiscales como el presente.

La combinación de estas medidas y el hecho de haber buscado
subvenciones de hasta debajo de las piedras ha hecho posible
que cada núcleo tenga en marcha como mínimo una gran
actuación para recupera el retraso histórico de Calafell. Al
acabar el mandato, este número habrá subido a dos o incluso
a tres. Sin contar todos aquellos proyectos referidos a las
urbanizaciones (alumbrado, franjas antiincendios,
señalización...), o aquellos que se ejecuten donde se ejecuten
son para todo el municipio. ¿Qué significa ello? Pues que
trabajamos para la unidad y cohesión de Calafell, pero también
teniendo en cuenta el equilibrio territorial imprescindible
en un municipio tan diverso y plural como el nuestro.

Oportunitat històrica per al nucli antic
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde i el regidor d’Esports amb l’equip sénior del Club Bàsquet Calafell, que enguany ha pujat de categoria.



patrimoni històric

Comença el Pla Impulsa, que dóna feina i forma 51 aturats durant sis mesos en diferents obres.breus

La Generalitat aprova el projecte municipal presentat a la Llei de Barris

El nucli antic de Calafell rebrà
una injecció econòmica de 7,6
milions d’euros durant els
propers anys. El govern de la
Generalitat va aprovar a finals
de juny el projecte de
rehabilitació que l’Ajuntament
havia presentat a la setena
convocatòria de la Llei de Barris.
La inversió aprovada, que el
govern català finançarà en un
50%, insuflarà nova vida a un
barri que s’ha anat envellint i
degradant.

L’Ajuntament va rebre amb
eufòria l’anunci del govern de
la Generalitat. L’alcalde, Jordi

Sánchez, manifestava, en
conèixer la notícia, que “la
inversió permetrà redreçar
el lent procés de degradació
del nucli del Poble, dotar-lo
d'equipaments públics,
rehabilitar edificis, millorar
carrers i aplicar polítiques de
cohesió social. El projecte
millorarà de dalt a baix el
nucli antic”.

L’alcalde recordava, a més, que
la inversió de la Llei de Barris
“no podia arribar en un
millor moment donada la
crisi. No hi haurà tan sols
una millora radical al nucli,

sinó que es fomentarà
l’activitat econòmica, es
crearà riquesa i hi haurà
oportunitats de feina a
empreses i treballadors”.

L’equip de govern municipal
vol agrair les aportacions que
la ciutadania va fer durant un
procés de participació del
projecte. També recorda que,
actualment, al nucli del Poble
hi ha en marxa o previstes
inversions per import de 8,3
milions d’euros. Sumant-hi la
de la Llei de Barris, la inversió
al nucli serà de prop de 16
milions d’euros.

El núcleo antiguo de Calafell
recibirá una inyección
económica de 7,6 millones de
euros durante los próximos
años. La Generalitat aprobó a
finales de junio el proyecto de
rehabilitación que el
Ayuntamiento presentó a la
séptima convocatoria de la Ley
de Barrios. La inversión, que el
gobierno catalán financiará en
un 50%, insuflará nueva vida a
un barrio que ha envejecido y
se ha degradado.

El Ayuntamiento recibió con
euforia el anuncio de la
Generalitat. El alcalde, Jordi
Sánchez, manifestó al conocer
la noticia, que “la inversión
permitirá enderezar el lento
proceso de degradación del
núcleo del Poble, dotarlo de
equipamientos públicos,
rehabilitar edificios, mejorar
calles y aplicar políticas de
cohesión social. El proyecto
mejorará el núcleo antiguo
de arriba a abajo”.

El alcalde recordó, además, que
la inversión “no podía llegar
en mejor momento, dada
la crisis. No solo habrá una
mejora radical del núcleo,
sino que se fomentará la
actividad económica y habrá
oportunidades para
empresas y trabajadores”.

El equipo de gobierno local
quiere agradecer las
aportaciones que la ciudadanía
realizó duante un proceso de
participación del proyecto.
También recuerda que,
actualmente, en el núcleo del
Poble están en marcha o
previstas inversiones por valor
de 8,3 millones de euros.
Sumando la de la Ley de Barrios,
la inversión en el núcleo será
de 16 millones de euros.
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7,6 milions d’euros per canviar
el nucli antic de dalt a baix

Enllestides les obres de la Plaça de Catalunya
Aquest juliol han quedat enllestides les obres de remodelació de la Plaça de Catalunya
i el seu entorn. L’actuació és una de les fases del pla de millora del nucli històric. La
inversió ha estat de 1.161.992,33 euros. El projecte ha tingut en compte la singularitat
del barri i ha apostat per prioritzar l’ús de la via pública per part dels vianants.
A la imatge, la plaça, el passat 16 de juliol, en plena festa major de la Santa Creu.
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El Port de Segur va acollir el 24 de juliol una nova edició de la gira d’estiu de ‘Los 40 Principales’.breus

      Urbanització
entorns del Castell
(fases 1 i 2)
1.117.629,80 euros

      Urbanització
entorns del Castell
(enderroc, execució
i urbanització)
80.000 euros

      Parc de la Bòbila
799.994 euros

      Urbanització
plaça Els Terrossets
217.700 euros

      Urbanització
carrer Major i
carreró Major
188.746 euros

      Urbanització
c/ Torremdembarra
152.660 euros

      Urbanització
carrers Principal,
Joan Miró, Caiguts
i Barceloneta
343.536 euros

      Urbanització
carrers del Mar
i Sant Joan
319.538 euros

      Urbanització
carrer Jesús fins al
carrer del Pou i de
la plaça Cal Cubano
647.000 euros

      Reparació
façanes, cobertes,
ascensors i
instal·lacions
comunitàries
180.638 euros

      Ampliació centre
cívic Sindicat
748.000 euros

      Rehabilitació i
adequació de la
Masia de Cal Rion
698.207,20 euros

      Adequació centre
interconnexió punt
accès lliure Cal Rion
100.000 euros

      Renovació de la
xarxa d’enllumenat
del carrer Major
30.000 euros

      Renovació de la
xarxa d’enllumenat
de la plaça de les
Eres
30.000 euros

      Mesures gestió
de residus
120.000 euros

      Punt Dona al
centre cívic Sindicat
25.000 euros

       Servei
d’informació i
orientació per a
les dones
30.000 euros

      Programa de
revitalització i
dinamització
comercial i promoció
d’emprenedors
50.000 euros

      Programa
d’atracció
d’activitats
especialitzades en
artesania
80.000 euros

      Programa de
dinamització dels
productes locals
de qualitat
18.000 euros

      Senyalització de
l’itinerari del nucli
antic per descobrir
i conèixer el
patrimoni existent
25.000 euros

      Programa per
adequació dins
l’àmbit del nucli
antic de la Ruta
d’Al-Mansur
80.000 euros

      Programa de
millora de la
museïtzació  del
recinte emmurallat
del Castell
100.000 euros

      Edició tríptic
sobre el patrimoni
del nucli antic
10.000 euros

      Programa
d’atenció a la
població
nouvinguda
30.000 euros

      Programa
d’estudi de les
condicions
d’hàbitat i
observatori de la
gent gran
15.000 euros

      Programa per a
la difusió i
instal·lació d’equips
de teleassistència
per a la gent gran
del barri
42.000 euros

      Programa
d’orientació i inserció
laboral
30.000 euros

      Programa de
suport a
l’emancipació dels
joves
45.000 euros

      Convivència i
dinamització
sociocultural
30.000 euros

      Programa de
participació
ciutadana i foment
del teixit social
30.000 euros

      Programa de
suport als ajuts per
a la rehabilitació
40.000 euros

      Gestió del
projecte
d’intervenció
integral
246.617 euros

      Urbanització
entorn del Castell
(millora de
l’accessibilitat al
Castell amb la
instal·lació d’un
ascensor)
218.358,42 euros

      Millora de
l’accessibilitat a
l’interior del recinte
emmurallat del
Castell
150.000 euros

      Adequació
edifici Sindicat
577.000 euros

Les 37 actuacions de la Llei de Barris
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La junta de govern local passat 14 de juliol va aprovar la distribució definitiva dels fons per al
projecte aprovat per la Llei de Barris per al nucli històric de Calafell.



serveis

El pavelló Jaume Vilamajó va acollir aquest juliol la final de la Copa Catalana de Gimnàstica Aeròbica.breus

El Ayuntamiento ha aprobado
en pleno una mejora del servicio
de limpieza viaria y recogida de
residuos. La mejora incluye la
incorporación de trece nuevos
vehículos y máquinas de
limpieza y de nueve operarios
más durante todo el año.
Además, se amplía el servicio a
las zonas fruto del crecimiento
de los últimos años, que no
estaban previstas en el contrato.

La mejora de la limpieza es una
asignatura pendiente histórica
en Calafell y el equipo de
gobierno quiere, con estas
medidas, dar una solución
definitiva.

El coste del servicio, hasta 2020,
será de 40.096.139,84 euros.
Y se articulará mediante una
prórroga del actual contrato con
la concesionaria Urbaser. El
teniente de alcalde de Medio
Ambiente, Àngel Verge, explica
que “el nuevo contrato
normaliza y regulariza el
coste del servicio”. Según
Verge, “teníamos una
adjudicación con un precio
irreal, porque había que
aumentarlo con extras y
servicios no incluidos, de
forma que nunca sabíamos
qué costaba el servicio y
qué entraba y qué no”.
“Ahora”, añade la concejal de
Medio Ambiente, Victoria
Ortigosa, “no sólo mejoramos
el servicio, sinó que el coste
se ajustará a la realidad y
estará más controlado”.

Una de las mejoras es la
ampliación de la limpieza viaria
a las áreas de nueva creación:
Parque Empresarial (fase II),
Paseo Marítimo (entre las calles
Tàmesi y Garona), plaza pública
del Puerto, sector 5-A de Segur
de Dalt, Bellamel, Sector K de
Mas Mel, isla C-7 de Mas Mel,
adecuación de la C-31 y El
Vilarenc.

El servei s’ampliarà a les zones fruit del creixement del municipi

L’Ajuntament millora el servei
de neteja amb la incorporació
de nous vehicles i operaris
L’Ajuntament ha aprovat en ple una millora del
servei municipal de neteja viària i recollida de
residus. Aquesta millora inclou la incorporació
de tretze nous vehicles i màquines de neteja i
d’un total de nou operaris més durant tot l’any.
I, a més, ampliarà el servei a les zones fruit del
creixement del municipi en els darrers anys,
que no estaven previstes en el contracte.

La millora de la neteja és una assignatura pendent
històrica a Calafell i l’equip de govern municipal
vol, amb aquestes mesures, donar-hi una solució
definitiva.

El cost del servei, fins a l’any 2020, serà de
40.096.139,84 euros. I s’articularà mitjançant
una pròrroga de l’actual contracte amb la
concessionària Urbaser. El tinent d’alcalde de
Medi Ambient, Àngel Verge, explica que “el
nou contracte normalitza i regularitza el
servei des del punt de vista econòmic”.

Segons Verge, “teníem una adjudicació amb
un preu irreal, perquè   calia augmentar-lo
amb extres i serveis no inclosos, de forma
que mai sabíem què costava el servei i què
entrava i què no”. “Ara”, afegeix la regidora
de Medi Ambient, Victoria Ortigosa, “no tan
sols millorem la prestació del servei de
neteja, sinó que el cost s’ajustarà a la realitat
i estarà més controlat”.

La neteja diària s’amplia a més zones

Una de les millores que també s’incorpora
ampliarà la prestació de la neteja viària a les
àrees de nova creació. En concret, al Parc
Empresarial (fase II), prolongació del Passeig
Marítim (entre els carrers Tàmesi i Garona), plaça
pública del Port, urbanització del Sector 5-A de
Segur de Dalt, Bellamel, Sector K de Mas Mel,
illa C-7 de Mas Mel, adequació de la C-31 i El
Vilarenc.
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Imatge d’arxiu de la neteja viària manual que s’ha aplicat al nucli de la Platja.
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Mor als 67 anys l’exalcalde de Calafell (període 1985-1987) Joan Colet Llagostera.breus

L'Ajuntament i l'Institut Català de les Dones
(ICD) han signat un contracte programa per
coordinar-se i cooperar en matèria de serveis
d'informació i atenció a les dones, sobretot
els de prevenció de la violència masclista i de
suport a les seves víctimes.

Per a la regidora d’Igualtat, Maria Josepa Sans,
el contracte programa és una eina “molt
important per promoure la igualtat i
eradicar la violència masclista”. Les noves
eines amb què comptarà Calafell es
desenvoluparan des del SIAD (Servei
d’Informació i Atenció a les Dones), que està
operatiu des de l’octubre passat a la seu de
la regidoria, al carrer Lluís Companys 57.

El contracte programa té validesa per un any
(2010), renovable bianualment. L’ICD aportarà
23.000 euros anuals. Hi treballaran quatre

persones: una coordinadora, una informadora,
una psicòloga i una advocada.

Prevenció, detecció i seguiment

Aquest personal té la missió de detectar casos
de violència de gènere i fer-ne el seguiment,
en una tasca   de primera atenció i, a la vegada,
de sensibilització i prevenció. El SIAD també
s’ocupa de coordinar les seves accions en
l’àmbit local amb les de caràcter comarcal i
territorial del Camp de Tarragona.

“El contracte programa tanca un treball
conjunt on el lideratge l'assumeix
l'Ajuntament i l'Institut Català de les Dones
n'assumeix el suport als ens locals per fer
més efectiu l'acompanyament a les dones
des d'un punt de vista integral”, explica la
presidenta de l'ICD, Marta Selva.

L’Ajuntament i l’Institut Català de les Dones signen un contracte programa per finançar nous serveis

Calafell lluitarà amb
noves eines contra la
violència masclista

El Ayuntamiento y el Institut Català
de les Dones (ICD) han firmado un
contrato programa para
coordinarse y cooperar en materia
de servicios de información y
atención a las mujeres, sobre todo
los de prevención de la violencia
machista y de apoyo a las víctimas.

Para la concejal de Igualdad, Maria
Josepa Sans, el contrato programa
es una herramienta “vital para
promover la igualdad y
erradicar la violencia machista”.
Los nuevos instrumentos con que
contará Calafell se desarrollarán
desde el SIAD (Servei d’Informació
i Atenció a les Dones), que está
operativo desde octubre pasado
en la sede de la concejalía, en la
calle Lluís Companys 57.

El contrato programa tiene validez
por un año (2010) y es renovable
bianualmente. El ICD aportará
23.000 euros anuales. Trabajarán
cuatro personas: una coordinadora,
una informadora, una psicóloga y
una abogada.

Prevención y detección

Dicho personal tiene la misión de
detectar casos de violencia de
género y hacer su seguimiento,
en una labor de primera atención
y, a la vez, de sensibilización y
prevención. El SIAD también se
ocupa de coordinar sus acciones
locales con las comarcales y
territoriales.

“El contrato programa cierra
un trabajo conjunto en el que
el liderazgo ha sido asumido
por el Ayuntamiento y el ICD
da apoyo a los entes locales
para hacer más efectivo el
acompañamiento a las mujeres
desde un punto de vista
integral”, explica la presidenta
del ICD, Marta Selva.

serveis socials

D’esquerra a dreta de la imatge:  Marta Selva, presidenta de l'ICD; Maria Josepa Sans, regidora de Benestar Social, i Isabel Sales,
coordinadora territorial de l'ICD al Camp de Tarragona.



El grup teatral local La K-Mama estrena amb èxit l’obra ‘L’Auditor’, de Josep Mèlich.breus

www.blueflag.org
Web oficial de la Fundació Europea per a l’Educació Ambiental

Les platges del municipi (Segur, l’Estany-Mas
Mel i la Platja) i el Port de Segur de Calafell
han obtingut la bandera blava, que atorga la
Fundació Europea per a l’Educació Ambiental,
per reconèixer la qualitat de l’aigua de bany,
la seguretat i els serveis que s’hi ofereixen.
Calafell manté les distincions a les platges de
l’any passat i reté també la del Port, que
aconsegueix per quart any consecutiu.

El tinent d’alcalde de Medi Ambient, Àngel
Verge, mostra la seva satisfacció  per la
renovació de les quatre banderes, que
“reconeix la bona feina que estem fent
per tenir platges de primera”. Verge afegeix
que “enguany també hem hissat de nou
la bandera verda AENOR, per la gestió
ambiental de les platges plasmada en la
certificació ISO 14001”.

De la seva banda, la regidora de Medi Ambient,
Victoria Ortigosa, explica que “hem hissat la

bandera que reconeix l’obtenció, des de
l’any 2008, del certificat EMAS”. L’EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme: Sistema
d’ecogestió i avaluació) requereix prèviament
la certificació de qualitat ISO 14001, que les
platges de Calafell ja tenien. Però després
d’aquest punt de partida, exigeix que totes les
mesures de gestió ambiental que es declaren
siguin verificades una per una i detalladament.
La ISO, en canvi, efectua només controls
aleatoris.

Calafell és capdavanter en la preservació de
les platges. Va ser, per exemple, el primer
municipi català a rebre la bandera verda
AENOR. “Molts pocs municipis reuneixen
totes aquests certificats  i distincions.
Però és que per tenir un municipi
d’excel·lència, sostenible ambientalment
i per a un turisme de qualitat, no ens
aconformem amb el que ja té tothom”,
diu Ortigosa.

Les tres platges i el Port renoven els reconeixements i distincions

Platges de bandera

Las playas del municipio (Segur,
l’Estany-Mas Mel y la Platja) y el
puerto de Segur de Calafell han
obtenido la bandera azul, que
otorga la Fundación Europea para
la Educación Ambiental, para
reconocer la calidad del agua de
baño, la seguridad y los servicios
ofrecidos. Calafell mantiene las
distinciones a las playas del año
pasado y retiene también la del
puerto, que consigue por cuarto
año consecutivo.

El teniente de alcalde de Medio
Ambiente, Àngel Verge, muestra
su satisfacción por la renovación
de las cuatro banderas, que
“reconoce la labor que se está
haciedo para tener playas de
primera”. Verge añade que
“también hemos izado la
bandera verde AENOR, por  la
gestión medioambiental de
las playas plasmada en la
certificación ISO 14001”.

Por su parte, la concejal de Medio
Ambiente, Victoria Ortigosa, explica
que “hemos izado la bandera
que reconoce la obtención, en
2008, del certificado EMAS”. El
EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme: Sistema de ecogestión y
evaluación) requiere previamente
la ISO 14001, que las playas de
Calafell ya tenían. Pero tras este
punto de partida, exige que todas
las medidas sean verificadas una
por una. La ISO, en cambio, sólo
efectua controles aleatorios.

Calafell es pionero en la
preservación de las playas. Fue, por
ejemplo, el primer municipio
catalán que recibió la bandera verde
AENOR. “Hay poquísimos
municipios que reúnan tantos
certificados y distinciones. Pero
para conseguir un municipio de
excelencia, sostenible y para un
turismo de calidad, no nos
conformamos con lo que ya
tiene todo el mundo”, dice
Ortigosa.

7

medi ambient

L’alcalde i diversos regidors, hissant les banderes, el passat 29 de juny, durant la festa major de Sant Pere.
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Policia local i Mossos d’Esquadra recolliran denúncies de forma conjunta a Segur de Calafell.breus

via pública

El passat 20 de juliol va començar la
instal·lació de la nova senyalització viària
del nucli de Segur de Calafell. Aquesta
obra materialitza el compromís de
l’Ajuntament de renovar una senyalització
que havia quedat obsoleta i tenia
innombrables insuficiències, fins al punt
de ser il·legible en la major part de casos.
La inversió és de 85.000 euros i el nombre
de plaques que s’instal·laran als carrers de
Segur (i als de la urbanització Bellamar,
inclosa en el mateix projecte) és de 525. A
més, els treballs d’instal·lació s’han
encarregat a empreses locals, per tal
d’ajudar a dinamitzar l’economia de
Calafell.

La solució a aquesta problemàtica històrica
ha estat fruit de la col·laboració entre les
àrees municipals de Territori i Via Pública,
amb la participació de les regidories de
Patrimoni Històric i Urbanitzacions.
“Hem treballat ininterrompudament
des de setembre de 2009 per redactar
el projecte, aconseguir finançament i
adjudicar uns treballs que ja estan en
marxa”, explica la tinent d’alcalde de Via
Pública, Ana María González. La regidora
afegeix que “complim els nostres
compromisos i seguirem treballant
per posar el dia la senyalització viària
i informativa del municipi, tasca que
inclou moltes més actuacions”.

El pasado 20 de julio comenzó la instalación
de la nueva señalización viaria del núcleo
de Segur de Calafell. Dicha obra materializa
el compromiso del Ayuntamiento de
renovar una señalización que había
quedado obsoleta y tenía innumerables
insuficiencias. La inversión es de 85.000
euros y el número de placas que se
instalarán en las calles de Segur (y en las
de la urbanización Bellamar, incluida en el
mismo proyecto) es de 525. Además, los

trabajos de instalación se han encargado
a empresas locals, con el fin de ayudar a
la dinamización de la economía de Calafell.

La solución a esta problemática histórica
es fruto de la colaboración entre las áreas
municipales de Territorio y Vía Pública,
con la participación de las concejalías de
Patrimonio Histórico y de Urbanizaciones.
“Hemos trabajado de forma
ininterrumpida desde septiembre de

2009 para redactar el proyecto,
conseguir la financión y adjudicar
unos trabajos que ya están en
marcha”, explica la teniente de alcalde
de Vía Pública, Ana María González. La
concejal añade que “cumplimos nuestros
compromisos y continuaremos
trabajando para poner al día la
señalización viaria e informativa del
municipio, una tarea que incluye
muchas otras actuaciones”.

Arriba la nova
senyalització
a Segur

L’Ajuntament comença a instal·lar més de 500 plaques de carrer, amb una inversió de 85.000 euros

Treballs d’instal·lació de la senyalització, el passat 20 de juliol.



Nieves Curiel i Andrea Marchal, guanyadores del sorteig final de la campanya comercial de Sant Jordi.breus

L’ens públic Administrador
d’Infrastructures Ferroviàries
(Adif) inverteix 6.123.775,80
euros en la remodelació de les
estacions de tren de Calafell i
de Segur de Calafell. Les
actuacions previstes inclouen
la millora dels dos edificis i de
les andanes. Però també la
construcció d’un nou pas
soterrani a cadascuna de les
estacions, per tal de millorar-ne
l’accessibilitat i prevenir els
accidents per atropellament.

Segons va anunciar a Calafell
el passat 13 de juliol el president
d’Adif, Antonio González
Marín, les obres, una part de

les quals ja està executada,
“s’acabaran cap a finals
d’any”. El projecte, va afegir
el president d’Adif, “forma
part del pla de
modernització de Rodalies
a Catalunya”.

Estació de Calafell

A l’estació de Calafell
s’inverteixen 3.381.247,80
euros. 761.893 euros es
destinen a la cobertura,
ampliació i elevació de les
andanes, per facilitar l’accés a
les noves unitats de Rodalies.
Els altres 2.619.354,80 euros
es dedicaran a la millora de

l’edifici de viatgers i de
l’accessibilitat, així com a la zona
d’estacionament annexa
l’estació.

L’actual edifici, inclòs al catàleg
del patrimoni local, serà
consolidat i remodelat, tot
creant un nou vestíbul amb
taquilles, venda automàtica de
bitllets, control d’accés, serveis
públics i cafeteria.

Una de les actuacions més
importants serà la construcció
d’un nou pas inferior entre
andanes, d’ús exclusiu per als
viatgers. Al pas s’hi podrà
accedir mitjançant escales,

però també per dos ascensors,
de forma que no hi haurà
barreres arquitectòniques.

Estació de Segur

A l’estació de Segur, la inversió
serà de 2.742.528 euros, a
executar en dues fases. En la
primera (546.937 euros),
s’amplien i eleven les andanes.
La segona fase (2.295.591
euros) preveu un nou pas
inferior entre andanes i la
millora de l’edifici de l’estació,
que va construir-se l’any 1998.

Com en el cas de l’estació de
Calafell, el pas soterrani tindrà
dos ascensors. Cal esmentar
que a les dues estacions, els
actuals passos s’adequaran
per a l’ús ciutadà i deixaran de
prestar servei per als viatgers.
L’edifici de l’estació de Segur
es millorarà amb la incorporació
de serveis, en la mateixa línia
que a Calafell, i se’n suprimiran
les barreres arquitectòniques
des del carrer.

Més trens a Tarragona

L’alcalde, Jordi Sánchez, va
aprofitar la presentació
d’aquestes obres per reclamar
que Calafell i el Baix Penedès
gaudeixin de més serveis
ferroviaris a Tarragona. L’alcalde
va recordar que “el servei a
Tarragona és molt deficient,
amb poques freqüències i
l’obligació de transbordar a
l’estació de Sant Vicenç”.
Jordi Sánchez va reclamar
també la incorporació de la
comarca a l’Autoritat del
Transport del Camp de
Tarragona, per poder fruir de
la tarifa integrada (bitllet únic),
“com ja vam aconseguir
l’any 2000 de l’Autoritat
del Transport Metropolità
de Barcelona”.

Entre altres actuacions, es construiran sengles passos inferiors per als usuaris del servei

Inversió de 6,1 milions
d’euros a les estacions de
tren de Calafell i Segur
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transport públic

D’esquerra a dreta de la imatge:  Joan Rangel, delegat del Govern a Catalunya; Jordi Sánchez, l’alcalde, i Antonio González Marín,
president de l’ens Adif.
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Més de 300 persones encoratgen l’equip de govern a perservar en el projecte de façana marítima

territori

L'alcalde, Jordi Sánchez,
va exposar el 21 de juliol
davant d'un auditori
que va omplir la sala
d'actes i la sala
d'exposicions de les
dependències de la Platja
el projecte de façana
marítima i el procés
negociador seguit amb
la Confraria de Pescadors
els darrers dos mesos.

Prop de 300 persones
van omplir les dues sales
i van animar l'alcalde a
perseverar perquè el
projecte pugui ser una
realitat, tot i que amb la
renúncia dels pescadors,
el projecte  no es pot
executar.

L'alcalde va convocar els
ciutadans a la xerrada
informativa donat que la
Confraria havia trencat
el pacte de mantenir la
discreció mentre duressin
les negociacions i pel fet
que des de la mateixa
ciutadania es demanava
informació per aclarir
dubtes.

L'alcalde va informar que
la Confraria de Pescadors
estava d'acord a signar
el conveni pel qual cedia
la Confraria perquè
l'Estat fes el projecte de
passeig marítim a canvi
d'unes elevades
contraprestacions que
donava l'Ajuntament.
Les prestacions consistien
en la rehabilitació del
cinema Iris, on es cediria
un espai com a casa del
mar per a la llar del
pescador jubilat, i la
construcció d’un edifici

de serveis per a les
activitats de la confraria
a la dàrsena pesquera del
Port de Segur.

Allò que no s’hi val

Però “a darrera hora
es va fer enrere per
les pressions
polítiques que va
rebre”. En aquest sentit,
l’alcalde, es va referir
especialment “als
aspirants a alcalde
que fan el que calgui,
inclòs el que no shi
val”. Les pressions
polítiques es van posar
de manifest amb una
recollida de signatures,
“on no s'explica tota
la veritat”, i amb articles
a la premsa i van sorgir
quan s'estava a punt de
signar l'acord.

L'alcalde va dir també
que a la comissió
informativa municipal
on s'havia abordat el
projecte de façana
marítima, CiU no hi va
posar cap objecció, com
tampoc en la Junta de
Portaveus on es va tractar
del projecte, celebrada
el mes de gener
d'enguany. Al final, la
Confraria va plantejar
unes exigències de
calendari del tot
incompatibles amb el
d’execució del projecte.

Tres imatges de la conferència de
l’alcalde. Dalt de tot, Jordi Sánchez
adreçant-se al públic assistent. Al
mig, la sala de les dependències
de la Platja. Baix, la sala
d’exposicions, que va habilitar-se
amb una pantalla davant la gran
afluència de calafellencs.

La Confraria volia signar l’acord, però
s’ha fet enrera per pressions polítiques



205 persones han participat en la quarantena de cursos oferts per la regidoria de Joventut.breus

L'Ajuntament de Calafell ha
engegat un nou paquet
d’inversions al municipi, per
un import total de 6,5 milions
d’euros. El ple municipal ja ha
aprovat les modificacions
pressupostàries necessàries
per garantir el finançament
d’aquestes actuacions.

Entre les obres més destacades
previstes, figura una partida
d'1.502.648,05 euros
destinada a l'antic cinema Iris
per reconvertir-lo en Centre
Cívic del nucli de la Platja.
L’alcalde, Jordi Sánchez, diu
que “aquest projecte dotarà
la Platja d’un equipament
molt necessari per a la
cohesió social, tot resolent
a la vegada la dificultat

d’aconseguir espais lliures
a un barri que té una
edificació tan densa”.

Inversió al Passeig Marítim

Al nucli de la Platja es farà
també la segona inversió en
import econòmic: 1.096.000
euros per construir una nova
estació de bombament del

sistema de clavegueram. La
nova estació permetrà anul·lar
la que existeix actualment al
costat de la Confraria de
Pescadors.

Encara a la Platja, s’invertiran
353.657,14 euros en la
recuperació medioambiental
de la façana marítima i
216.822,38 euros per
completar la remodelació del
Passeig Marítim de Sant Joan
de Déu.

Les urbanitzacions rebran una
altra bona pessigada d’aquest
paquet d’inversions. En concret,
es destinen 774.532,49 euros
a l’execució dels serveis que
queden pendents a Valldemar.
El tinent d’alcalde de Territori,

Ramon Ferré, recorda que “el
projecte de serveis es va
executar a principis de la
dècada, però van quedar un
seguit de serrells d’entitat
que ara completarem”.

De la seva banda, el nucli de
Segur rebrà més de 800.000
euros d’inversió. D’una banda,
hi haurà una partida de
560.767,67 euros per a la
construcció del col·lector
d’aigües pluvials dels carrers
Roine, Almanzor i Tàmesi. I
de l’altra, es dedicaran
241.379,31 euros a la millora
urbana del centre del nucli de
Segur.

A Segur i al Poble

Al nucli del Poble, aquest
paquet inversor preveu
actuacions al sector històric
del barri. Es destinaran
461.564,22 euros a l’execució
de dues noves fases del Parc
Arqueològic del Castell i
148.355 euros per posar en
marxa el projecte de la Llei de
Barris (més informació a la
pàgina 3 d’aquest mateix
butlletí).

Finalment, es destinen 500.000
euros a la construcció del nou
Mercat Municipal i 600.000 a
la millora dels parcs i zones
verdes del municipi, mitjançant
el contracte de manteniment
corresponent.

El tinent d’alcalde de Serveis
Interns, Joan Carles Robert,
explica que “hem pres les
mesures financeres
necessàries per tirar
endavant aquestes obres,
tenint en compte que l’any
vinent, per decisió del
Govern, els ajuntaments
no podrem concertar
crèdits a llarg termini”.

Les actuacions es faran als tres nuclis del municipi, així com a les urbanitzacions

L’Ajuntament engega un
altre paquet d’inversions,
de 6,5 milions d’euros
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obres

La imatge mostra com serà el nou centre cívic de la Platja, a l’antic cinema Iris.

El ple aprova
les mesures
financeres
necessàries
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tradicions

Calafell va acollir fins al 12 de juliol ‘Parlem de drogues’, organitzada per l’Obra Social de la Caixa.breus

El nucli de la Platja va celebrar la festa major
de Sant Pere entre el 26 i el 29 de juny
passats. En va ser el pregoner, l'empresari
calafellenc Antoni Artigas, que al llarg de la
seva vida ha impulsat nombrosos projectes
de promoció empresarial, turística i
associativa al municipi. Artigas va fer un
recorregut pel Calafell de la seva joventut,

per l'evolució viscuda pel municipi i també
pel seu recorregut biogràfic personal, per
concloure que “Calafell ha canviat
moltíssim i ho ha fet per millorar en
tots els aspectes, en el terreny social i
en l'urbanístic”. L'empresari no va
mostrar-se partidari de la nostàlgia, sinó
d'encarar el futur amb valentia.

La Platja celebra
la festa major
de Sant Pere



tradicions

120 artefactes rodants van participar en la III Cursa d’Ornis, que va celebrar-se al Poble l’11 de juliol.breus

El nucli del Poble va celebrar la festa major
de la Santa Creu entre el 15 i el 18 de juliol.
En va ser el pregoner, el president de la
Diputació de Tarragona, Josep Poblet. En la
seva intervenció, el pregoner va qualificar
Calafell de “referent de primera qualitat,
humà, paisatgístic i d’activitat
econòmica”.  Bona part dels actes van

celebrar-se a la remodelada plaça de
Catalunya (vegeu pàgina 3) i l’Ajuntament
va aprofitar la festa per agrarir als veïns i als
establiments la paciència que han tingut
durant les obres. Aquests mateixos dies, al
nucli de la Platja va celebrar-se la processó
terrestre i marítima del Carme (foto inferior
de la dreta).

El Poble celebra
la festa major
de la Santa Creu

Presentat un llibre sobre el folklore
del Penedès i el Camp de Tarragona
Com a preliminar de la festa major
de la Santa Creu, es va presentar
el sisè volum de l’obra “Balls i
danses de les comarques de
Tarragona”, de la qual és autor el
folklorista reusenc Josep Bargalló.
Editat per la Diputació, el llibre
inclou cinc entitats de Calafell: el
Ball de Faixes de la Platja, el Ball

de Gegants, el Ball de Diables, el
Ball dels Cap-grossos i l'extint
Ball de Bastons, amb un resum
històric, fotografies antigues i
actuals i en el cas dels balls de
Faixes i de Gegants, informació
com el vestuari, la música, els
participants, la coreografia, un
esquema del ball i una partitura.
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Pau Lafuente, alumne de sisè de l’escola del Castell, finalista del Concurs de monòlegs Orator.breus

Més de 400 nens i nenes gaudeixen
aquest estiu dels esplais d’esport

Sis activitats organitzades per les entitats esportives, amb el suport de la regidoria d’Esport

esports

Més de 400 nens i nenes gaudeixen aquest estiu dels esplais
esportius de Calafell. A principis de juliol ja es trobaven actius els
sis esplais d’esport que s’ofereixen, als quals cal afegir els casals
que la regidoria de Joventut organitza a les instal·lacions del
complex municipal de piscines Vilarenc Aqua.

El regidor d’Esports, José Manuel Núñez, ha destacat “l'elevada
participació als esplais, amb més de 400 infants, fet que
demostra que les entitats esportives estan fent un gran
treball al municipi, no només durant la temporada
esportiva, sinó també als mesos d’estiu”.

Els esplais alternen les activitats físiques amb activitats del lleure,
així com sortides a parcs aquàtics per fer més dinàmiques les

hores. Dels sis esplais n’hi ha dos de futbol, un de patinatge, un
d’hoquei damunt patins i un de tennis. Una oferta variada per
nens i nenes de 3 a 14 anys que poden encara avui inscriure-s’hi
per gaudir d’aquestes activitats, la majoria de les quals s’organitzen
per quinzenes, però que també ofereixen la possibilitat d’estar-
hi per setmanes i fins i tot, per un dia.

El regidor d’Esports valora “molt positivament” les activitats
i anima “a donar encara més suport a totes aquestes
iniciatives que van encaminades als més petits i que
sobretot donen sortida als pares i mares en els mesos
que no tenen escola”. Tots els campus reben el suport i
col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Calafell.

Reconeixement als èxits dels equips esportius locals
Com és costum en els darrers anys, l’Ajuntament va aprofitar els actes d’obertura de la festa major de la Santa Creu per
fer un reconeixement públic dels èxits aconseguits durant la passada temporada pels equips esportius locals. En aquesta
ocasió van ser quatre, els equips reconeguts: el primer equip del Club Futbol Calafell, que ha aconseguit l’ascens a
Primera Territorial; l’equip amateur femení del Club Futbol Calafell, que ha pujat a Primera Divisió; l’equip sènior A del
Club Bàsquet Calafell, que ha assolit l’ascens a Segona divisió; i el primer equip d’hoquei del Club Patí Calafell, que va guanyar
la Copa Príncep d’Astúries, disputada precisament a Calafell, al pavelló Joan Ortoll.  A la imatge, foto de família dels
equips amb l’alcalde, Jordi Sánchez, i el regidor d’Esports, José Manuel Núñez.



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

Podreu trobar informació sobre Larmor-Plage a la seva web municipal: www.larmor-plage.combreus

Aprofundim l’intercanvi
Primera pedra per fomentar la relació entre els centres de secundària de Calafell i la regió de Larmor

15

Calafell i Larmor Plage han decidit refermar i aprofundir els vincles
de germanor que els uneixen des de 2004, tot posant en marxa
nous projectes d’intercanvi en l’àmbit educatiu. A la visita que
una delegació calafellenca va fer a la vila francesa el primer cap
de setmana de juliol, van participar-hi dotze alumnes i quatre
professors dels dos instituts de secundària de Calafell, que van
allotjar-se a casa de famílies de Larmor. A més, es van celebrar
reunions amb professors i alumnes de centres educatius de la
regió on hi ha Larmor. Recordem que un altre projecte que tenen
en cartera els dos ajuntaments és el foment d’intercanvis esportius
entre el jovent, especialment pel que fa a la vela.

L’ocasió es va aprofitar per promocionar a Larmor l’oferta turística
i els productes de Calafell. El Patronat Municipal de Turisme va
instal·lar durant dos dies una carpa al passeig marítim de Larmor,

amb informació sobre allotjament i gastronomia a Calafell.

A la recepció oficial oferta per l’Ajuntament de Larmor, l’alcalde
de Calafell, Jordi Sánchez, va subratllar que “cal aprofundir
més en els intercanvis de manera que es facin realitat en
camps com el cultural i l’esportiu”. I l’alcalde de Larmor,
Victor Tonnerre, va destacar que “perquè tot això agafi
impuls cal que els més implicats siguin els nostres joves”.

Larmor Plage és una població de costa de la Bretanya francesa,
de 9.000 habitants. Com a Calafell, hi sovinteja el turisme de
segona residència i els visitants solen procedir de Lorient i de
París. Enguany, Calafell s'ha agermanat amb una segona població,
Vielha e Mijaran, població amb la que s'està preparant un seguit
d'activitats.

La imatge de la germanor
Foto de família amb la delegació de Calafell i les autoritats municipals de Lamor Plage, els ciutadans i les ciutadanes de
Calafell i les famílies franceses que les van acollir a casa seva.



16

Calafellactivitats
agost2010

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

31 juliol
dissabte

>Paella popular i ball
amb l’Orquestra Solimar
Preu tíquet 6 euros
21 h
Pl. de Catalunya

1 diumenge

>35 Festivals de Música
del Baix Penedès
Cor i Orquestra Barcelona
Classic Academy
Director Joan Martínez
Programa El Messies
de G. F. Händel
Preu 15 euros
22.30 h
Església de l’Assumpció

2 dilluns

>Jornada de portes
obertes al Club Infantil
de la platja
18 h
Pl. Països Catalans

5 dijous

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

>Cantautors al Museu
Casa Barral
Sanjosex
www.myspace.com/sanjosex
Preu 4 euros
22.30 h
Museu Casa Barral

6 divendres

>Animació infantil
Corsaris de l’escuma
19 h
Plaça del Port de Segur

>7a Cantada d’havaneres
de la Costa Daurada
Grups Veles i Vents, Els
Pescadors de l’Escala,
Cubacant, Bergantí
22.30 h
A la platja, al costat de
la Confraria de Pescadors

>Agost de sardanes
Música enregistrada
22 h
Plaça de Catalunya

7 dissabte

>7a Cantada d’havaneres
de la Costa Daurada
Grups Rems, Els cremats,
Els Pirates, Veles i Vents
22.30 h
A la platja, al costat de
la Confraria de Pescadors

8 diumenge

>35 Festivals de Música
del Baix Penedès
Orquestra de Cambra de
l’Empordà
Solista piano Daniel Ligorio
Programa Commemoració
200 aniversari de Frederic
Chopin. Obres de Granados,
Falla, Albéniz, Montsalvatge,
Chopin
Preu 10 euros
22.30 h
Església de l’Assumpció

12 dijous

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

>Cantautors al Museu
Casa Barral
Anímic
www.myspace.com/
animicblog
Preu 4 euros
22.30 h
Museu Casa Barral

13 divendres

>Animació infantil
Recicla’t
19 h
A la Platja de Calafell

>Agost de sardanes
Cobla Principal de Tarragona
22 h
Plaça de Catalunya

14 dissabte

>35 Festivals de Música
del Baix Penedès
Orquestra de Bydgoszcz
Programa Strauss, Ravel,
Txaikovski, Paganini, Brahms
Preu 10 euros
22.30 h
Església de l’Assumpció

>Nits musicals al Castell
Lone Rhino Club
Programa Blues
Preu 7 euros
22.30 h
Castell de la Santa Creu

Marxa nòrdica

Des de la
plaça  dels
Països
Catalans.
Dissabtes
i diumenges
a les 8 h i a
les 19.
Dimecres
d’agost, a
les 21 h
Activitat
gratuïta



15 diumenge

>Festa d’estiu
Sardinada popular, castell
de focs artificials i cantada
d’havaneres
21 h
Plaça del Port de Segur

16 dilluns

>Jornada de portes
obertes al Club Infantil
de la platja
18 h
Pl. Països Catalans

19 dijous

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

>Cantautors al Museu
Casa Barral
Mazoni
www.myspace.com/mazoni
Preu 4 euros
22.30 h
Museu Casa Barral

20 divendres

>Animació infantil
Marremangu
19 h
Plaça del Port de Segur

>Agost de sardanes
Música enregistrada
22 h
Plaça de Catalunya

21 dissabte

>Nits musicals al Castell
Horario Fumero & Pedro
Javiez González
Programa fusió flamenc jazz
Preu 6 euros
22.30 h
Castell de la Santa Creu

22 diumenge

>35 Festivals de Música
del Baix Penedès
Duo Albert Mora-Abiagaïl
Prat
Programa Bach, Mozart,
Spohr, Wagner, Bizet
Preu 10 euros
22.30 h
Església de l’Assumpció

26 dijous

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

>Cantautors al Museu
Casa Barral
La Brigada
www.myspace.com/
thelightbrigades
Preu 4 euros
22.30 h
Museu Casa Barral

27 divendres

>Animació infantil
De cap a peus
19 h
A la Platja de Calafell

>Agost de sardanes
Cobla Ciutat de Reus
22 h
Plaça de Catalunya

28 dissabte

>Festa d’estiu
Sardinada popular
i cantada d’havaneres
21 h
A la Platja de Calafell

>Nits musicals al Castell
Burkina Djembe
Programa percussió africana
Preu 6 euros
22.30 h
Castell de la Santa Creu

29 diumenge

>35 Festivals de Música
del Baix Penedès
Francesc Capella i Cia
Programa Jazz on Bach
Preu 10 euros
22.30 h
Església de l’Assumpció

31 dimarts

>Cloenda del Club
Infantil de la platja
18 h
Pl. Països Catalans
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Consulteu
www.calafell.cat
per possibles canvis
i novetats

Tots els dies

de 10 a 12 h Taller de pa, teixir, fer
totxanes i ceràmica. A partir de 7 anys,
amb reserva prèvia al 977 69 46 83.
Preu 4 euros

17 h Visita teatralitzada en castellà
Preu 4 euros

19 h Visita teatralitzada en català
Preu 4 euros

Programació especial
divendres 13 d’agost

19 h Campament ibèric a càrrec
d’Ibercalafell

20 h Banquet del cabdill

21 h degustacions de gastronomia ibera

22 a 24 h Escenificació del món ibèric

Preu adults 7,50 euros
Preu reduït 4 euros

La Ciutadella Ibèrica ofereix durant tot
el mes d’agost, visites guiades amb els
següents horaris.
12 h dimarts, dijous i dissabte en
català; dimecres, divendres i diumenge
en castellà
19 h dimarts, dijous i dissabte en
castellà; dimecres, divendres i
diumenge, en català

A més, cada dia, de dimarts a diumenge,
s’ofereix l’activitat Descobrim la
Ciutadella Ibèrica en Família.

Festival Terra Ibèrica
del 10 al 13 d’agost a la Ciutadella



grups municipals

ADMC

EL PASSEIG MARÍTIM ES FARÀ
Els socialistes respectem la decisió de la Confraria de Pescadors
en relació a la renovació de la façana marítima. Podem no
compartir-la, però la respectem. Entre altres motius, perquè el
Passeig Marítim tirarà endavant igualment, atès que aquest
és l’interès general de Calafell. Però no podem respectar
l’actuació que el grup de Convergència i Unió ha menat en
aquest assumpte. Una actuació que no busca salvaguardar la
Confraria, com volen fer creure, sinó intentar impedir que tiri
endavant l’obra del Passeig. És així de clar. Joan Olivella no pot
pair que els socialistes estem impulsant les inversions necessàries
per posar al dia el municipi. En particular no pot pair que les
inversions es realitzin de forma efectiva, no com en la seva

època d’alcalde, quan aprovava els “pressupostos més grans
de la història de Calafell”, i després no n’executava ni el 15%.
Per si quedaven dubtes, només cal veure qui figura al davant
de la campanya: persones amb anys i panys de carnet de CiU
i que van habitualment a les seves llistes. El més greu no és
això, però, sinó que tals personatges, que no poden enganyar
ningú, s’estiguin presentant com uns ciutadans apolítics que
només vetllen pel patrimoni local. Doncs és mentida. Només
impulsen una campanya dirigida a carregar-se, si poden, el
projecte del Passeig, no a salvar res, i en concret no a salvar
la Confraria. Però l’intent està comdemnat al fracàs. El Passeig
es farà i la ciutadania, que no és beneïta, sabrà adonar-se de
la manipulació i la demagògia.

SUPORT ABSOLUT A LES ENTITATS ESPORTIVES
CALAFELLENQUES
El nivell esportiu és un indicatiu clar del nivell de qualitat d’un
municipi. Basant-nos en aquest principi, Agrupació Democràtica
Municipal dóna el seu suport total a les entitats esportives del
municipi i a les escoles esportives de Calafell i Segur en el seu
afany de millora i superació, perquè creiem que això, en un
municipi bàsicament turístic com és el nostre, repercuteix
positivament en tota la població. També expressem la nostra
satisfacció pels èxits aconseguits enguany per les diverses

entitats esportives de Calafell (Patí, futbol masculí i femení,
fútbol base, bàsquet)  en les diverses categories i estem
fermament convençuts que s’ha de seguir en aquest camí per
aconseguir més èxits, que donin encara més prestigi a Calafell,
que ens faci encara més coneguts. No faltarà  el nostre
recolzament en tots els aspectes, equipaments, finançament,
suport logístic, etcètera, que ha d’ajudar  a millorar i a consolidar
els avenços i millores de categoria obtinguts i a obtenir-ne de
nous, amb un projecte: hem de posar l’esport de Calafell
definitivament al segle XXI.

ENGUANY TAMPOC TANQUEM PER VACANCES
Fa un any titulàvem aquest espai amb una referència semblant
a la que encapçala novament el nostre text. Al grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya no tanquem per vacances,
sinó que continuem treballant pel municipi. Ho fem participant
en l’equip de govern municipal i, més en particular, des de
l’Àrea de Comerç i Innovació Tecnològica. I és en aquest darrer
camp que podem oferir novetats importants. Un cop encarrilat
definitivament el problema de la TDT, amb els nous repetidors
i els ajuts de la Generalitat a la instal·lació de parabòliques per

als casos més difícils, estem impulsant mesures per garantir
l’arribada de l’accés a Internet arreu del municipi. Tot i ser ple
estiu, estem acabant de negociar un conveni que permetrà
oferir banda ampla a aquells indrets on els operadors ara no
n’ofereixen. Aquest servei es basarà en tecnologia sense fils,
oferta per operadors especialitzats i contrastats en el mercat
de telecomunicacions. Confiem poder anunciar en breu la
signatura d’aquest acord, que ha de representar un avenç
per resoldre un problema que tenen molts dels nostres
conciutadans i no poques empreses i professionals.

¡YA SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!
Todos los catalanes que también nos sentimos españoles estamos
orgullosos de la victoria de nuestra selección. La noche mágica,
tensada por los nervios de la emoción hasta los últimos minutos
de la prórroga, fue culminada con unas celebraciones propias
de una euforia largamente contenida. Como protagonistas de
la epopeya histórica, un grupo de héroes que representan a la
sociedad catalana y española. Y, por encima de la sencillez que
desprenden nuestros futbolistas, la satisfacción de ver a personas
de diversas comunidades autónomas luchando por una misma
camiseta, la roja, y por un solo país, España. Una imagen que
para los españoles que somos catalanes y vivimos en Cataluña,
coge una doble importancia al haber vivido, con tan sólo unas
pocas horas de diferencia, una manifestación popular

independentista por el  centro de Barcelona. Hay quienes, desde
diversos  medios de comunicación, intentan inculcarnos que es
imposible ser español y catalán a la vez. Y que, los que vivimos
en Cataluña no podemos sentirnos españoles. ¿Por qué intentan
ciertos líderes de opinión y políticos hacernos ver que un catalán
no se puede sentir español? Y lo más grave de todo ello, es
que ésta campaña, cuyo extremismo no habíamos conocido
hasta la fecha, está encabezada por el PSC y por un presidente
de la Generalitat de origen cordobés. A todos ellos, y con la
satisfacción aún latente de la victoria de España en el mundial
de fútbol, decirles en voz bien alta que sí, que nos sentimos
catalanes y españoles a la vez. Y al igual que nosotros, muchos
miles de personas más. Felicidades España por la estrella de
campeones del mundo en nuestra camiseta.

I CADA BUTLLETÍ MUNICIPAL COSTA 15.000 EUROS!

Cada butlletí municipal que edita el senyor Sánchez té un cost
d’impressió de prop de més de 9.000 euros. Si a aquesta xifra
li sumem el repartiment, uns 3.000 euros, i els treballs de
redacció, que van per factures a part a una empresa externa,
podem afirmar que cada butlletí municipal que edita el senyor
Sánchez té un cost d’uns 15.000 euros. I si multipliquem aquesta

xifra per dotze, que és el nombre de mesos que té l’any i és el
nombre de sortides que té el butlletí municipal de Calafell, a
quina xifra arribaríem? El senyor Sánchez és un expert en criticar
l’oposició. És un expert en fer la feina que no li pertoca. És un
expert en enginyeria financera. És un expert en atacar l’anterior
govern amb dades que mai no ha pogut demostrar. Però, per
sobre de tot, és un expert en gastar. Gastar pel seu interès i
amb els seus amics... diners que no són seus, és clar!.

PSC-PM
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serveis

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

a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10.30 h

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

Nou servei de mediació

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

L’Ajuntament i la Generalitat posen en marxa al municipi un nou servei de mediació, segons
la Llei de Mediació de juliol de 2009. El servei permetrà abordar conflictes privats, com ara els
sorgits entre veïns d’una comunitat o les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana
o social. També inclou la mediació familiar. És una alternativa àgil i menys conflictiva que el
recurs als jutjas ordinaris, que, així, redueixen el seu col·lapse.

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

Segur el Poble la Platja Urbanitzacions

Horari del servei
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns, dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h.
Com contactar amb el servei
Presencialment Carrer Lluís Companys 57, baixos.
Telèfon 977 69 90 09 (ext. 773) Correu electrònic randreu@calafell.org
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Nou servei telefònic

977 699 009
les extensions directes




