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L’equip de govern que tinc l’honor de presidir va adquirir
uns quants compromisos electorals molt singularitzats. Els
tres anys i escaig de mandat han permès comprovar a tothom
que som gent de paraula, perquè hem complert. No tot es
pot fer de cop, ni la situació econòmica general ha ajudat,
però el programa s’ha anat complint metòdicament, de forma
particular amb aquells compromisos que tenien una
significació o una transcendència especial.

Hem tirat endavant la gratuïtat de llibres escolars, el nou
POUM, el complex de piscines, el Passeig Marítim de la Platja,
la millora del nucli històric, la renovació de Segur, els nous
centres educatius i sanitaris... I tantes altres actuacions
necessàries per recuperar el retard històric del nostre
municipi que no cabrien en aquesta pàgina.

Però avui en vull destacar una de molt especial, perquè ve
d’una lluita llarga i intensa, que es remunta a l’època en què
érem a l’oposició i que des del govern hem pogut culminar
amb èxit. Em refereixo a la consecució del solar de l’antic
hotel Segur. Un solar que, en aquest mandat, hem aconseguit
salvar de l’especulació urbanística perquè sigui del poble i
serveixi per al poble. Ho hem aconseguit gràcies a l’entesa
amb els promotors, però sobretot gràcies a disposar d’una
eina com el nou POUM, que ha de donar encara molts i molts
guanys a l’interès general i al bé comú del municipi.

El solar allotjarà, amb el temps, un edifici amb aparcament
soterrani, equipaments i habitatge social. Serà un canvi de
model radical, ja que els serveis públics estaran a les zones
cèntriques i no perduts per qualsevol racó. Mentre no es faci
aquest edifici, el solar ja es podrà aprofitar com a aparcament
de superfície, gràcies a l’obra que hi hem fet aquest estiu. Un
compromís electoral que ja s’ha fet realitat.

El equipo de gobierno que tengo el honor de presidir adquirió
unos cuantos compromisos electorales muy singulares. En
estos tres años y medio de mandato, todo el mundo ha podido
comprobar que tenemos palabra, porque hemos cumplido lo
prometido. No todo puede hacerse de golpe, ni la situación
económica ha ayudado, pero el programa se ha ido cumpliendo
metódicamente, de forma particular con aquellos compromisos
que tenían una significación o una trascendencia especial.

Hemos impulsado la gratuidad de libros escolares, el nuevo
POUM, el complejo de piscinas, el Paseo Marítimo de la Platja,
la mejora del núcleo histórico, la renovación de Segur, los
nuevos centros educativos y sanitarios... Y tantas otras
actuaciones necesarias para recuperar el retraso histórico
de nuestro municipio que no cabrían en esta página.

Pero hoy quiero destacar una que es especial, porque viene
de una lucha larga e intensa, que se remonta a la época en
que estábamos en la oposición y que desde el gobierno hemos
podido culminar con éxito. Me refiero a la consecución del
solar del antiguo hotel Segur. Un solar que, en este mandato,
hemos salvado de la especulación urbanística para que sea
del pueblo y sirva para el pueblo. Lo hemos conseguido gracias
al acuerdo con los promotores, pero sobre todo gracias a
disponer de un instrumento como el nuevo POUM, que debe
dar aún mucho beneficio al interés general y el bien común.

El solar albergará, con el tiempo, un edificio con aparcamiento
subterráneo, equipamientos y vivienda social. Será un cambio
de modelo radical, ya que los servicios estarán en las zonas
céntricas y no perdidos por cualquier rincón. Mientras no se
construya el edificio, el solar ya se podrá aprovechar como
aparcamiento de superficie, gracias a la obra efectuada este
verano. Un compromiso electoral que ya se ha hecho realidad.

Som gent de paraula
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde, a la dreta de la imatge, fent pinya durant l’actuació castellera de la festa major de la Santa Creu, a la plaça de Catalunya.



grans obres

L’Ajuntament dissol el grup d’Esquerra Republicana i el regidor Carles Rion passa a ser no adscrit.breus

L’Ajuntament ja és el titular
del solar de l’antic hotel Segur.
Gràcies al conveni signat amb
el grup promotor Gaudir i a
les previsions del nou POUM,
l’Ajuntament ha pogut ocupar
anticipadament aquest terreny.
I aquest mes d’agost hi ha
habilitat un aparcament
provisional. Les noves places
han alleugerit la pressió de la
demanda d’aparcament al
centre del nucli de Segur,
incrementada per les obres al
sector de Rodríguez Pita
(vegeu la pàgina 4).

Amb la cessió anticipada dels
terrenys, l’actual equip de
govern compleix una de les
seves promeses electorals: la
de revertir aquest solar per a
l’ús públic. “El solar ja és
nostre, de tota la ciutadania
de   Calafell, i estem molt
satisfets d’haver-lo
aconseguit perquè la seva
salvaguarda ve d’una lluita
d’anys, que vam començar
des de l’oposició”, explica
l’alcalde, Jordi Sánchez (vegeu
l’editorial de la pàgina 2).

Els treballs ara executats han
tingut un pressupost de 19.000
euros i han estat realitzats
per Excavacions Vallès, una
empresa local. L’Ajuntament ja
està redactant el projecte per
enderrocar el que queda de
l’antic hotel i adequar els
terrenys.

El POUM preveu que aquest
espai tan cèntric esdevingui un
punt d’equipaments públics. Hi
haurà un aparcament soterrani,
la planta baixa i potser alguna
en alçada d’equipaments i
habitatge social.

Jordi Sánchez, alcalde de Calafell
‘Estem molt satisfets perquè la salvaguarda d’aquest terreny per a l’ús
públic és una lluita que ve de molt lluny’

3

Ja és nostre!
L’Ajuntament pren possessió del solar de l’hotel Segur i, de moment, hi habilitat un pàrquing provisional

Imatge d’arxiu de la neteja viària manual que s’ha aplicat al nucli de la Platja.

Els treballs d’esplanament del terreny aquest mes d’agost.

L’aparcament provisional, acabat i en funcionament.
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El Parc de la Sínia acollirà el 6 de setembre el segon Sopar solidari per l’atrofia muscular espinal.breus

grans obres

Les obres de renovació integral
del sector de Segur comprès
entre la carretera C-31 i la via
del ferrocarril, revaloritzaran
tot el barri situat al voltant de
l’eix del carrer Emigdio
Rodríguez Pita. Fins a final d’any
s’hi invertiran 1,7 milions
d’euros, provinents del Fons
Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Locals, el segon
Pla Zapatero per fer obres,
dinamitzar l’economia i crear
llocs de treball.

En una visita a les obres, el
passat 3 d’agost, l’alcalde,
Jordi Sánchez, va destacar que
quan els treballs estiguin
enllestits “el barri viurà una

millora incomparable i els
propis habitatges veuran
incrementat el seu valor al
mercat”.

En el transcurs de la visita,
l’alcalde va comprometre’s a
millorar l’accessibilitat als carrers
i als pàrquings privats del barri
durant les obres, en atenció a
la temporada d’estiu, quan creix
la població del barri.

“El gran inconvenient
d’aquestes obres és haver-
les de fer a l’estiu”, va dir
l’alcalde, “però el calendari
no el marquem nosaltres,
sinó que ve supeditat al
finançament.  No podíem

perdre una inversió tant
important”.
Abans de l’inici de les obres,
l’Ajuntament havia convocat als
veïns a dos actes de participació
ciutadana per informar dels
detalls dels treballs.

Renovació dels serveis

La visita a les obres va servir per
informar sobre el terreny al
veïnat. Entre altres qüestions es
va explicar perquè les obres han
començat pel carrer Baixador i
també es va donar informació
sobre els materials, la substitució
de l’enllumenat públic o el
soterrament del cablejat
telefònic.

L’actuació, pel que fa a
materials, qualitat d’acabats i
imatge general, és idèntica a la
desenvolupada l’any passat a
l’avinguda Catalunya i els carrers
annexos del centre de Segur.

Això inclou la renovació o
creació de xarxes subterrànies,
amb una especial atenció a la
recollida d’aigües pluvials, que
és un dels problemes greus del
nucli de Segur. A més, es
renoven tots els serveis públics,
l’enllumenat, el paviment, les
voreres, l’arbrat i el mobiliari
urbà. El projecte donarà
l’oportunitat d’instal·lar gas
natural als veïns que no en
tinguin.

Afectació al mercat setmanal

Les obres han afectat el mercat
setmanal del divendres, que s’ha
traslladat mentre aquestes
durin. En concret, el mercadal
provisonal es “reparteix” per la
resta del barri on s’executa el
projecte. En concret, el carrer
Xúquer, entre la via i la carretera;
el carrer Segura (entre el carrer
Baixador i el carrer Rodríguez
Pita), i el carrer Baixador, entre
el Mercat municipal i el carrer
Pisuerga. 

El barri al voltant del carrer
Emigdio Rodríguez Pita és dels
més antics del nucli de Segur i
presenta un estat de
deteriorament molt important,
especialment visible en la
pèssima conservació de la via
pública. Aquest projecte aporta
una solució definitiva als espais
públics. Mentrestant, l’equip de
govern municipal continua
treballant per resoldre altres
problemes, com la conservació
dels habitatges o la manca
generalitzada d’ascensors en
edificis alts en la seva gran
majoria.

L’alcalde, dialogant amb un grup de veïns del sector on s’executen les obres, el passat 3 d’agost.

Les obres del Pla Zapatero 2
a la zona de Rodríguez Pita
revaloritzaran tot el barri

Una inversió d’1,7 milions d’euros renovarà integralment tot el sector



ensenyament

Mor als 88 anys l’exregidor i expatró major de la Confraria de Pescadors de Calafell Magí Sicart Domingo.breus

La nueva guardería municipal
de Segur incorpora la última
generación de mejoras
tecnológicas para la seguridad
del edificio y la de los niños, así
como a su confort. El centro,
que llevará el nombre de El
Rasclet, está situado en la calle
Repòs, enfrente del actual
Instituto de secundaria, y
contará con 74 plazas. La
inversión ha sido de 800.000
euros.

El edificio, de construcción muy
característica y original,
incorpora cámaras de vigilancia,
sistema de alarmas y un suelo
térmico, con temperatura
estable entre 20 y 21 grados,
para que los niños no tengan
ni frío ni calor al gatear o jugar.
Además, las puertas disponen
de un sistema para impedir que
los alumnos se pillen los dedos.
Las aulas cuentan también con
interfono y los patios están
cubiertos con material blando
para atenuar las caídas. El
edificio se caracteriza también
por ser de planta baja y contar
con un distribuidor circular, a
cuyo alrededor se encuentran
las aulas. Tres colores diferentes
identifican las aulas de P1, P2
y P3. Un gran patio exterior,
substancialmente ampliado
respecto a la propuesta original,
permitirá ubicar juegos infantiles
e incluso organizar actos.

El alcalde, Jordi Sánchez,
subraya que el edificio “mima
la seguridad“ y recuerda que
“el objetivo era que Calafell
tuviera en este mandato dos
nuevas guarderías y la de
Segur está acabada y la de
Calafell Park lo estará en
pocos meses”. Y Teresa
Cumplido, teniente de alcalde
de Educación, añade que el
criterio es que “los centros
educativos estén cerca de
casa para evitar grandes
desplazamientos”.

Situada al carrer del Repòs, oferirà 74 places a partir d’aquest curs

La nova llar d’infants de Segur
incorpora l’última generació
d’elements de seguretat

La nova llar d'infants municipal de Segur
incorpora l'última generació pel que fa a millores
tecnològiques destinades tant a la seguretat de
l'edifici com a la dels infants, així com al seu
confort. L’equipament, que durà el nom d'El
Rasclet, està situat al carrer Repòs, davant l'actual
seu de l’Institut d'Ensenyament Secundari, i
comptarà amb 74 places. La inversió ha estat de
800.000 euros.

L'edifici, d'una construcció molt característica i
original, incorpora càmeres de vigilància, sistema
d'alarmes i un terra tèrmic que permetrà que els
infants que es belluguin per terra no pateixin
fred ni calor, ja que la temperatura es mantindrà
estable en els 20 o 21 graus. Així mateix, les
portes disposen d'un sistema que impedeix que
els marrecs es puguin enxampar els dits. Les
aules compten també amb interfono i el sòl dels
diferents patis és fet amb un material tou per
atenuar les caigudes.

L'edifici es caracteritza també per ser de planta
baixa i comptar amb un distribuidor circular, al
voltant del qual estan disposades la major part
d’aules. Tres colors diferents identifiquen les
aules de P1, P2 i P3. Un gran pati exterior,
substancialment ampliat respecte a la proposta
original, permetrà ubicar-hi jocs infantils i fer-hi
actes, donada la seva cabuda.

L'alcalde, Jordi Sánchez, subratlla que l'edifici
“mima els elements de seguretat“ i recorda
que “l’objectiu d’aquest mandat era que
Calafell disposés de dues noves llars
d’infants i la de Segur està pràcticament
acabada i la de Calafell Park ho estarà en
pocs mesos”. I Teresa Cumplido, tinent d’alcalde
d’Ensenyament, afegeix que el criteri és que
“els centres educatius, sobretot les llars
d'infants i les escoles de primària estiguin
situades a prop de casa per evitar grans
desplaçaments”.
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Visita que l’equip de govern va fer a les obres el passat 9 d’agost.
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L’Ajuntament dóna feina a nou aturats en la renovació eficient de l’enllumenat públic.breus

Els Mossos d’Esquadra han
reforçat la vigilància als
municipis de Calafell i del
Vendrell per intentar eradicar
el top manta i, a la vegada, els
dos ajuntaments han retirat
l’autorització als venedors.
Ambdues mesures van adoptar-
se simultàniament abans del
passat 1 de setembre. Aquest
va ser el principal acord que
s’havia pres en la reunió
convocada el 24 d’agost a la
conselleria d’Interior de la
Generalitat per tractar del
problema suscitat aquest estiu
als dos municipis i a altres de la
costa catalana.

El conseller d’Interior, Joan
Saura, va anunciar que el reforç

seria “molt important” i va
indicar que una part important
estaria dedicada a investigar les
màfies que controlen el top
manta i a impedir l’entrada
de material falsificat.

La reunió, a la qual van assistir
representants del món local, de
les organitzacions de

comerciants i dels cossos de
seguretat, va acordar també
constituir una comissió de
seguiment i tirar endavant una
campanya per convèncer la
ciutadania que no compri al top
manta.

‘Ja no estem sols’

Segons ha dit el conseller
d’Interior, “hem de
sensibilitzar tothom que hi
compra perquè entengui
que no fa un acte positiu
ni de caritat, sinó que
apuntala l’esclavatge en què
es troben  els venedors”.

Els ajuntaments de Calafell i
del Vendrell, de la seva banda,

van comprometre’s a coordinar
els efectius de les respectives
policies locals amb els Mossos,
tot aportant el seu coneixement
dels municipis. La cooperació
es vehicularà mitjançant les
juntes locals de seguretat, que
s’havien de convocar de forma
immediata. Així mateix, els
ajuntaments cooperaran a
donar sortida a les situacions
personals dels “manters”
mitjançant  els serveis socials
locals.

Com a fruït d’aquests acords,
la Confederació del Comerç
de Catalunya i Pimec-Comerç
van anunciar que retiraven les
denúncies que havien presentat
contra els ajuntaments de
Calafell i del Vendrell.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, ha manifestat la seva
satisfacció per un acord “que
significa que ja no estem
sols en la lluita contra el
top manta i que podem
retirar decisions que no
forçosament ens agraden,
però que havíem adoptat
com a mal menor en
quedar-nos del tot
desbordats”.

L’alcalde de Calafell ha afegit
que “també volem deixar
clar que si algú està amb
els comerciants són els
ajuntaments i els alcaldes,
perquè ens hi va una part
important de la riquesa dels
nostres pobles i ciutats”.

I també que “donem per
ben emprats els maldecaps
que hem tingut aquest
agost i la incomprensió cap
a les decisions preses per
evitar conflictes majors,
perquè ara aquestes
decisions ja no calen”.

A canvi, els ajuntaments de Calafell i del Vendrell retiren l’autorització als venedors

L’alcalde aconsegueix un
reforç dels Mossos d’Esquadra
per lluitar contra el top manta

comerç

Imatge de la reunió celebrada a la conselleria d’Interior de la Generalitat, el passat 24 d’agost.

Interior farà
una campanya
adreçada als
compradors



La sardinada del 15 d’agost, celebrada a l’entorn del Port de Segur, va servir més de 1.000 racions.breus

LES OPINIONS

Les associacions de
comerciants i empresaris de
Calafell consideren positives
les mesures acordades per
lluitar contra la venda il·legal
al carrer. Tot i que aquests
col·lectius es mostren cautes
sobre el resultat, consideren
que les accions anunciades
poden ser positives.

Aquests opinions són el fruit
de la reunió que l’alcalde,
Jordi Sánchez, va convocar
l’endemà de la trobada a la
conselleria d’Interior (veure
pàgina 6), per informar el
comerç local del que s’hi va
decidir. Segons l’alcalde, “he
traslladat immediatament
a les associacions

comercials el que vam
decidir a la Generalitat
perquè sàpiguen que les
solucions ja estan en
marxa”.

De la seva banda, els
presidents de Fòrum Calafell
i de l’associació Segur Centre,
Massimiliano Revello i Josep
Pallarés, coincidien a destacar
que les mesures són positives,
sempre que es portin a la
pràctica eficaçment. I tots dos
apuntaven, a més, que cal
evitar que l’any vinent es
repeteixi el problema del top
manta.

Segons Revello, “la propera
temporada, la Setmana

Santa arriba més aviat i
serà un any més dur
econòmicament. El
problema no se’ns pot
escapar de les mans”. I
Pallarés afegeix que “està bé
que els qui poden resoldre
el problema s’hi posin,
però cal que ajuntament i
comerciants estiguem a
sobre d’ells perquè el
problema no es repeteixi”.

La presidenta de l’associació
La Unió, Sara Ester Tejerina,
expressa la seva confiança
que les mesures “vagin bé”.
I com Revello i Pallarés, opina
que “l’enrenou haurà
servit, si més no, per a
alguna cosa”.

L’alcalde informa les associacions de comerciants i empresaris

Els botiguers consideren
positives les mesures
contra la venda il·legal

7

comerç

Reunió a l’alcaldia amb els representants del comerç local, el passat 25 d’agost.

Miquel Àngel Fraile,
Confederació
Catalana del Comerç
És un problema tan
gran que només el
solucionarem anant
tots junts

Massi Revello,
Fòrum Calafell
Les mesures són
positives, sempre que
es compleixin el
calendari i l’any vinent
evitem el problema

Sara Ester Tejerina,
La Unió de Botiguers
Esperem que vagi bé.
Si més no, tot
l’enrenou haurà servit
per alguna cosa

Josep Pallarés,
Comerciants
Segur Centre
Les mesures són bones,
però hem d’estar a
sobre del problema
perquè l’any que
ve no es repeteixi
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El 4 i el 5 de setembre se celebrarà al nucli antic la 13a edició del Mercat Medieval.breus

La directora general de
l'Institut Català d'Assistència
i Serveis Socials (ICASS) del
departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat,
Carolina Homar, va visitar
Calafell per abordar el projecte
de la futura residència i centre
de dia per la gent gran.

La visita tenia la finalitat
d’avançar en la proposta que
l’Ajuntament ha formulat per
disposar d’un equipament
d’aquestes característiques,
molt necessari atesa la
configuració demogràfica del
municipi, on la població gran
és un dels segments d’edat

que més ha crescut en els
darrers anys.

L’alcalde, Jordi Sánchez,
recorda que la creació de la
residència i centre de dia per
a la gent gran és “un
compromís electoral” i

“una resposta a les
necessitats de la població,
que així ens ho fa arribar”.

La directora general i l’alcalde
van visitar la Masia de la Sínia,
una antiga destil·leria
d’alcohols del segle XVIII,
avui en desús i de propietat
municipal, que podria acollir
la futura residència i centre de
dia. La reunió va servir també
per analitzar els models de
gestió d’equipaments per a
la gent gran que s’apliquen
a altres punts de Catalunya
per veure quin podria ser
l’idoni per a la residència de
Calafell.

La tercera edat és un dels segments d’edat que més ha crescut a Calafell

L’ICASS i l’Ajuntament
aborden la futura residència
i centre de dia per gent gran

La directora general del Institut
Català d'Assistència i Serveis Socials
(ICASS) del departamento de Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat,
Carolina Homar, ha visitado
Calafell para abordar con el
Ayuntamiento el proyecto de la
futura residencia y centro de día
para la tercera edad.

La visita tenía la finalidad de
avanzar en la propuesta que el
Ayuntamiento de Calafell ha
formulado para disponer de un
equipamiento de estas
características, muy necesario
dada la actual configuración
demográfica del municipio, en
donde las personas mayores son
uno de los segmentos de edad que
más han crecido en los últimos
años.

Un compromiso electoral

El alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, quiere recordar que la
creación de la residencia y del
centro de día para la tercera edad
es “uno de los compromisos
electorales de este equipo de
gobierno” y, a la vez,  “una
respuesta a las necesidades
de la población, que así nos
lo hace llegar”.

Durante la visita, la directora
general del ICASS y el alcalde se
desplazaron a la Masía de la Sínia,
una antigua destilería de alcoholes
del siglo XVIII, hoy en desuso y de
propiedad municipal, que podría
albergar la futura residencia y
centro de día.

La reunión sirvió también para
analizar los modelos de gestión
de equipamientos para la tercera
edad que se aplican en otros
lugares de Catalunya para ver
cuál podría ser el idóneo para la
residencia y centro de día de
Calafell.

benestar

L’alcalde i la directora general de l’ICASS, visitant la Masia de la Sínia el passat 29 de juliol.

L’equipament
és compromís
electoral del
govern local



El 14 i el 15 d’agost va fer-se a l’esplanada del Mercat una nova edició del torneig de bàsquet 3x3.breus

L'Ajuntament de Calafell ha
signat un contracte en matèria
de serveis socials amb el
departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat
que suposa que el consistori
percebrà enguany prop de
320.000 euros per
desenvolupar programes
d'atenció social. Aquesta
subvenció respon als convenis
entre la Generalitat i els ens
locals per coordinar i
col·laborar en la prestació i
finançament dels serveis
socials.

Així ho recull el contracte
programa signat pel director
territorial d'Acció  Social i
Ciutadania a Tarragona, Jordi

Tous, i  la regidora de Benestar
Social de l'Ajuntament de
Calafell, Maria Josepa Sans,
en un acte celebrat a
Tarragona i en què també van
signar altres ajuntaments i
consells comarcals del Camp
de Tarragona.

Bons serveis socials per
fer front a la crisi

La Generalitat ha destacat
que un bon finançament
dels serveis socials de base
és essencial per fer front a la
crisi ja que, en ser la primera
finestra a la qual s'adreça la
ciutadania amb dificultats, són
els que noten més directament
el seu impacte. Els diners

destinats al contracte
programa permeten finançar,
entre d'altres, actuacions com
l'ajuda domiciliària així com
contribuir a finançar les
retribucions dels professionals
que treballen als serveis socials.

La regidora de Benestar Social,
Maria Josepa Sans, comenta
que els ajuts van destinats als
serveis bàsics essencials,
dependència, ajut a domicili,
“que s’ha incrementat
notablement”, ajuts escolars
o ajuts de caire urgent. “En
l'actual mandat, els ajuts
per totes aquestes causes
han augmentat fins a deu
vegades”, ha subratllat la
regidora.

La subvenció es destinarà als serveis bàsics essencials, a la dependència o a l’ajut a domicili

La Generalitat destina
320.000 euros a programes
d’atenció social a Calafell

El Ayuntamiento ha firmado un
contrato en materia de servicios
sociales con el departamento de
Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat, que supone que Calafell
recibirá este año cerca de 320.000
euros para desarrollar programas
de atención social. Dicha subvención
responde a los convenios entre la
Generalitat y los entes locales para
coordinar y colaborar en la
prestación y financiación de los
servicios sociales.

Así lo recoge el contrato programa
firmado por el director territorial
de Acció Social i Ciutadania en
Tarragona, Jordi Tous, y la concejal
de Bienestar Social del
Ayuntamiento, Maria Josepa Sans,
en un acto celebrado en Tarragona,
en el cual también firmaron otros
ayuntamientos y consejos
comarcales del Camp de Tarragona.

Buenos servicios sociales para
hacer frente a la crisis

La Generalitat destaca que una
buena financiación de los servicios
sociales de base es esencial para
afrontar la crisis ya que, al ser la
primera ventanilla a la que acuden
los ciudadanos con dificultades, son
los que notan más directamente su
impacto. El dinero destinado al
contrato programa permite
financiar, entre otras, actuaciones
como la ayuda domiciliaria así como
financiar profesionales de los
servicios sociales.

La concejal de Bienestar Social,
Maria Josepa Sans, comenta que
las ayudas van destinadas a  los
servicios básicos esenciales,
dependencia, ayuda a domicilio,
“que ha crecido notablemente”,
ayudas escolars o de carácter
urgente. “En este mandato, las
ayudas por todas estas causas
han aumentado hasta diez
veces”, subraya la concejal.

9

benestar

La regidora de Benestar, en primer terme, durant la signatura del conveni, a Tarragona al mes de juliol.
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Obertes les inscripcions per a les activitats del programa de gent gran ‘Posa-hi oli’ 2010-2011.breus

Prop de 10.000 persones van assistir a les
dues nits de la setena edició de la Trobada
d’Havaneres de la Costa Daurada, que va
celebrar-se els dies 6 i 7 d’agost. Els millors
grups de l’havanera i el cant de taverna
es van congregar un any més a Calafell
per oferir el seu repertori. La gran novetat
va ser l’estrena de l’havanera “Calafell”,

una peça a ritme de rumba amb música
de   Josep Bastons, el principal compositor
viu d’havaneres, i lletra del poeta calafellenc
Joan Nin i Romeu (1922-1998). El Patronat
de Turisme, organitzador de la Trobada,
considera que l’acte s’ha consolidat
definitivament com un referent musical a
 la Costa Daurada.

10.000 espectadors
a la 7a Trobada
d’havaneres



La Paella Popular que va celebrar-se el 31 de juliol a la plaça de Catalunya va exhaurir totes les racions.breus

‘Pel meu marit, Calafell
era el millor poble’

L’HAVANERA

La setena Trobada d’Havaneres
de la Costa Daurada va estrenar
l’havanera “Calafell”, la lletra
de la qual està basada en textos
del poeta calafellenc Joan Nin
i Romeu (1922-1998). La seva
vídua, Núria Jofre, manté viva
la flama del seu marit i, en
aquesta entrevista, evoca els
records que en té.

Com ha estat que la lletra
de l’havanera es basi en
l’obra del seu marit?

La regidoria de Turisme es va
posar en contacte amb mi per
parlar-ne. Es veu que algú de la
Casa de Cultura de Cal Bolavà
els havia donat una poesia del
meu marit que parlava de
Calafell i volien que la lletra
servís per una havanera. Jo
n’estic molt contenta.

Tenia el seu marit relació
amb el món de l’havanera?
Sí, de fet sempre li havien
agradat molt. Hi anàvem abans,
quan s’organitzaven a la sorra.
Després van passar uns anys en
què no es van organitzar i quan
es van recuperar, el pobre ja no
hi era.

Què li explicava el seu
marit de la seva poesia?
No en parlava gaire, escrivia
per ell. Si no hagués estat per
un veí, el primer llibre no
s’hagués editat mai.

Què recorda dels seus
poemes?
A casa tinc un llibre amb més
de 600 poemes, tots dedicats i
inspirats en mi. M’agrada molt
perquè m’emocionen. Els seus
poemes parlen de Calafell i de

tot el que hi havia a Calafell.

A què es dedicava el seu
marit?
Era pagès i va treballar molts
anys al sindicat com a a
escrivent. Mentrestant, va obrir
la primera caixa, només els
diumenges al matí. I ja després,
quan es va obrir la caixa al cantó
de la Font (cruïlla dels carrers
Jesús i del Pou), hi va treballar.

Fill d’una família de pagesos,
quin vincle l’unia per dedicar
tant poemes al mar?

El mar i el Castell eren els seus
punts d’inspiració. Ell sempre
deia: “Calafell és el meu poble
i per mi és el millor". També
col·laborava a escriure coses
que parlaven de Calafell en el
programa de Calafell Ràdio “El

Pere i el Pau”. Tenia un gran
domini del català.

Quins estudis tenia el seu
marit per gaudir d’aquell
català, malgrat l’època en
què va viure?
El seu mestre va ser Josep
Bargés. Durant més de 50 anys
es van escriure quan el mestre
era a Mèxic. El meu marit també
anava molt a la biblioteca del
Vendrell a perfeccionar-se. Aquí
a Calafell encara no hi havia
biblioteca.

Quins records guarda d’ell?
Molt macos. Si el pogués tornar
a tenir… Jo cosint i ell
escrivint. Sempre anava amb
una llibreteta a la butxaca. En
aquestes llibretes ho escrivia
tot. Les guardo com una
autèntica joia.

Calafell per tot arreu
va guanyant fama i renom,
i és la seva bella platja
qui li dóna tant de nom.

Una platja fina i llisa
on tot són amples camins,
a propòsit per anar-se’n,
sense por, per mar endins.

Calafell, Calafell,
tens les aigües cristal·lines
el teu mar tothora blau
i el teu cel sense boirines.

Calafell, Calafell,
d’un sol viu i encegador,
tota l’ampla i llarga platja
s’emborratxa de claror.

No té platges recollides
frec a frec de verds pinars,
ni caletes amagades
al recer dels roquissars.

Té tan sols immensitats
d’aigua clara i d’espai blau,
i estols de veles bressant-se
al so de l’oreig suau.

Lletra Joan Nin
Música Josep Bastons
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entrevista  ·  Núria Jofre, vídua del poeta Joan Nin

Núria Jofre, al centre de la imatge, durant l’homenatge rebut a la Trobada d’havaneres.
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El CAR de Calafell manté el mateix telèfon per demanar hora al metge: el 977 691 418.breus

L'Ajuntament ha posat en
marxa la tramitació de
documents en línia a través
de la web municipal
(www.calafell.cat). En
principi es podran fer tres
tràmits: fer instàncies
genèriques, demanar cita amb
càrrecs electes o personal
tècnic i formular queixes i
suggeriments. S’hi pot accedir
mitjançant la pestanya
“Tràmits”, situada a la part
superior de la pàgina.

El tinent d'alcalde de Serveis

Interns, Joan Carles Robert,
destaca que es tracta “del
primer pas per a la
implantació progressiva
de la tramitació en línia,
que es completarà quan
l'Ajuntament pugui ser
entitat de registre i oferir
als ciutadans el certificat de
signatura electrònica”. La
intenció de l’Ajuntament és
que aquesta opció estigui
disponible en el darrer
trimestre d’enguany. Llavors,
el nombre de tràmits per
Internet podrà ampliar-se de

manera molt notable.

Els tràmits digitals són la
tercera fase de la millora de
l’atenció a la ciutadania. La
reforma de l’atenció telefònica
i l’ampliació dels punts
presencials del Servei
d’Atenció al Ciutadà (SAC)
al nucli de Segur la van
precedir. També s’ha millorat
el seguiment intern de les
demandes de la ciutadania,
mitjançant un nou programari
i la modificació dels circuïts
interns.

És la tercera fase de la millora de l’atenció a la ciutadania

L’Ajuntament incorpora
els tràmits en línia a
través de la web municipal

El Ayuntamiento de Calafell ha
puesto en marcha la tramitación
en línea de documentos a través
de la web municipal
(www.calafell.cat). En un
principio podrán efectuarse tres
trámites por Internet: presentar
instancias genéricas, pedir cita con
cargos electos o personal técnico
y formular quejas y sugerencias.
Puede accederse a estos trámites
mediante la pestaña “Trámites”,
situada en la parte superior de la
página.

El teniente de alcalde de Servicios
Internos, Joan Carles Robert,
destaca que se trata “del primer
paso para la implantación
progresiva de la tramitación
en línea, que se completará
cuando el Ayuntamiento de
Calafell pueda ser entidad de
registro y ofrecer a los
ciudadanos el certificado de
firma electrónica”.

Firma electrónica durante
el último trimestre de 2010

La intención del Ayuntamiento es
que esta opción con firma digital
esté disponible en el último
trimestre de este año. Entonces,
el número de trámites municipales
realizables a través de Internet
podrá ampliarse de manera muy
notable.

Los trámites digitales son la tercera
fase de la mejora de la atención
a la ciudadanía. La reforma de la
atención telefónica y la amplicación
de los puntos presenciales del
Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC) al núcleo de Segur, la
precedieron. También se ha
mejorado el seguimiento interno
de las demandas de los ciudadanos,
mediante un nuevo programario
informático y la modificación de
los circuitos internos.

atenció al ciutadà

L’alcalde atén personalment els veïns de Segur
L’alcalde, Jordi Sánchez, va assumir ara fa sis mesos la regidoria de barri de Segur. Des de
llavors, atén personalment els veïns i veïnes del nucli que demanen una entrevista amb el
regidor de barri per exposar tota mena de demandes i problemàtiques. L’horari d’atenció
és tots els divendres, d’11 a 13 hores, a les dependències municipals de Segur (carrer Joan
Maragall (30-32). Cal demanar visita trucant al 977 69 90 09 (extensió 371).



L’Ajuntament de Calafell ha
posat en marxa durant els
darrers divuit mesos un pack de
mesures locals contra la crisi.
Fins a 30 accions diferents han
reforçat totes les polítiques i
serveis relacionats amb la
recessió econòmica i l’efecte
que té en la ciutadania.
L’objectiu d’aquestes mesures,
segons explica l’alcalde, Jordi
Sánchez, és “reduir l’impacte
de la crisi, donant suport a
les persones i famílies, i
fomentar la creació
d’ocupació amb l’obra
pública municipal i
l’acompanyament a les
persones aturades fins que
troben feina”.

Afegeix l’alcalde que “la
situació requereix mesures
a tots els nivells que sigui
possible i els ajuntaments,
encara que amb poques
competències i menys
recursos, no estem inermes
per lluitar contra la crisi”.
Però segons Jordi Sánchez,
també cal preparar projectes
perquè Calafell tingui els deures
fets quan arribi la recuperació,
“amb un model econòmic
local renovat i de futur,
que no sigui dependent de
la construcció”.

A continuació, oferim un resum

de les trenta eines anticrisi
impulsades per l’Ajuntament
de Calafell:

–Creació directa de llocs de
treball, mitjançant els dos plans
Zaperto i plans d’ocupació, amb

més de 150 contractes laborals
i contractes i encàrrecs a
autònoms i petits empresaris
locals.

–Foment de l’obra pública local
per generar ocupació: al llarg
del present mandat municipal
es faran obres per un import de
60 milions d’euros.

–Suport a les persones aturades:
acompanyament personalitzat
als aturats fins a la contractació,
Borsa de Treball, programes
específics per a col·lectius
amb especials dificultats per
aconseguir feina, formació en
oficis amb elevada demanda
laboral (sector sociosanitari,
noves tecnologies, cultura i
lleure...), formació i
assessorament per a
emprenedors i empresaris.

La regidoria de Treball ha
ajudat a trobar feina a més
de 400 persones i n’ha
format a més de 1.000. La
inserció laboral assolida en
alguns programes ha arribat
a ser del 60%

–Prioritat pressupostària per a
les polítiques socials (educació,
salut, ocupació i serveis socials).
Recuperació de la gestió directa
dels serveis socials locals, amb
una atenció millorada que ha
reduït les llistes d’espera de la
primera atenció de tres mesos
a tres setmanes.

–Suport a les famílies en la
compra de llibres escolars:
estalvis que van de 120 a 220

Foment de l’ocupació, acompanyament als aturats i suport a les famílies i les persones, entre altres

continua a la pàgina 14

Economia
Ajuntament de CalafellSuplement d’informació econòmica local   núm. 4 / 2010

Calafell ha activat 30
mesures locals contra la
crisi en el darrer any i mig
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Trobareu més informació a la web municipal (www.calafell.cat) i al canal Youtube de l’Ajuntament.breus

Una empresa local, realitzant treballs d’enllumenat a les obres de la plaça de Catalunya.
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L’ocupació turística ha
aconseguit aguantar el tipus
aquest estiu, malgrat la crisi
econòmica. Tot i que les xifres
d’ocupació han baixat, ho han
fet de forma relativament
reduïda, més si tenim en
compte la situació general i
les caigudes de visitants que
han patit molts municipis
turístics.

Segons dades del Patronat
Municipal de Turisme, al juliol
l’ocupació hotelera va ser del
68%, quatre punts menys que

l’any passat. “La crisi ha fet
que enguany moltes les
vacances comencin més
tard i això explica la dada”,
diu el tinent d’alcalde de
Turisme, Àngel Verge.

El 80% a l’agost

Pel que fa a la primera
quinzena d’agost, l’ocupació
va situar-se en el 80%.
S’estima que el conjunt del
mes d’agost no variarà gaire,
tot i que el temps inestable de
la primera quinzena i les

reserves de darrera hora feien
difícil afinar el càlcul.

El tipus de client dels hotels
de Calafell ha estat el mateix:
bàsicament, famílies que
viatgen amb nens petits i que
es desplacen amb vehicle
particular o amb avió. La
procedència dels turistes és
majoritàriament d’Aragó, el
nord de la Península i
Barcelona i rodalies, pel que
fa al mercat estatal; i de
França, pel que fa al mercat
internacional.

El 68% al mes de juliol i el 80% la primera quinzena d’agost

L’ocupació turística de
Calafell aguanta el tipus
davant la crisi econòmica

euros per alumne, segons el nivell
educatiu.

–Suport a les famílies en el servei
de llar d’infants, amb descomptes
a germans i famílies nombroses, i
descomptes i beques en els casals
d’estiu.

–Bonificacions fiscals de suport
a les famílies, les tecnologies
verdes i energies renovables, la
conservació del patrimoni
arquitectònic catalogat i als
sectors més castigats per la crisi
(incentius a l’obertura
d’immobiliàries i a la construcció
d’habitatge protegit). Descomptes
fiscals a les obres d’especial
transcendència social o que
fomentin l’ocupació.

–Suport al comerç local amb noves
campanyes i la promoció dels
productes locals.

–Impuls a la segona fase del Parc
Empresarial de Calafell.

–Promoció turística per Internet,
fidelització dels mercats turístics
tradicionals i consolidació de les
marques de turisme familiar i
turisme actiu.

–Descomptes en serveis i activitats
municipals: descomptes en els
cursos culturals; tarifa especial per
a empadronats a la zona blava;
abonaments a menor preu per a
empadronats a la piscina municipal;
entrada gratuïta per a empadronats
als museus i monuments
municipals...
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Els serveis de la regidoria de Treball poden consultar-se a la web http://treball.calafell.catbreus

‘Vive 40’, la gran festa de l’estiu a Calafell
Entre 4.000 i 5.000 persones, segons el Patronat Municipal de Turisme, van assistir el 24
de juliol a la festa “Vive 40”. La gira d’estiu de “Los 40 Principales” va recalar novament a
Calafell, al port de Segur. La gira va arribar a 18 poblacions de l’Estat espanyol entre el 21
de juliol i el 15 d’agost. Per al tinent d’alcalde de Turisme Àngel Verge, “és molt important
que Calafell tingui activitats d’aquest nivell, que només visita unes poques poblacions”.

L’Ajuntament ha
creat ocupació
amb diferents
fórmules
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La regidoria de Treball de
Calafell ha format durant el curs
2009-2010 a un total de 263
alumnes. L’oferta formativa de
la regidoria va incloure quatre
cursos en línia, cinc cursos
presencials per a aturats, cinc
cursos de formació contínua
(per a treballadors en actiu),
tres càpsules formatives i tres
jornades per a empreses i
emprenedors.

La regidora de Treball, Yolanda
Almagro, subratlla que “buscar
feina ja és en sí una feina i
la ciutadania ha d'estar
preparada per afrontar-ho.
Qui no es forma no té
tantes oportunitats en el

món laboral”.  Yolanda
Almagro afegeix que, en
moments de recessió com
l'actual, “qui es forma acaba
trobant una feina millor.
La formació és una eina
imprescindible per
reorientar-se i reciclar-se”.

La regidora convida la
ciutadania a fer aportacions
sobre els tipus de cursos que
necessiten. La regidora ha
recordat l'èxit dels cursos on
line, “que han estat molt
ben valorats pels qui hi han
pres part, i especialment ho
hem notat en el cas de les
dones, perquè les permet
conciliar la vida familiar”.

La regidoria de
Treball forma 263
alumnes més

Joves de tota Europa participen a la
Ciutadella a un camp internacional de treball
El 6 de juliol va començar a
la Ciutadella Ibèrica un camp
internacional de treball, de
14 dies de durada. Van
participar-hi 22 joves, d’entre
d'entre 18 i 27 anys,
procedents de diversos
països: Turquia, Itàlia,
Polònia, Rússia, Eslovàquia,
República Sèrbia, República
Txeca, Bèlgica, Grècia i
Estònia.

Els participants van endisar-
se en la cultura dels ibers
amb diferents treballs a la
Ciutadella. La directora de

la Ciutadella Ibèrica, Clara
Masriera, valora “molt
positivament” aquest
primer camp de treball,
perquè “és una manera
d'anar situant Calafell i
el seu patrimoni històric
dins de l’àmbit europeu”.
Una bona opció “és
donar-se a conèixer entre
els joves, que ho
explicaran a la seves
famílies i que parlaran
del municipi i el seu
contingut històric, arrel
de l’experiència de la
seva estada a Calafell”.

El Patronat de Turisme ha ofert novament aquest estiu el servei de Club infantil a les platges.breus

15

Una part dels alumnes, durant l’acte de lliurament de diplomes que va celebrar-se
el passat 6 de juliol.
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El nordic walking a la fresca s’ha estrenat aquest
estiu com a novetat del producte de turisme actiu
que ofereix el Patronat Municipal de Turisme.
Segons el tinent d’alcalde de Turisme, Àngel
Verge, “l’oferta de marxa nòrdica està
definitivament consolidada i ho demostra
la incorporació de noves activitats, com ara
les sortides nocturnes i abans les sortides
pel terme municipal i les rutes urbanes”.
Verge afegeix que “és ja un dels atractius
que més persones arrossega al nostre
municipi”.

L'Ajuntament i els
representants dels
treballadors municipals
han arribat a un acord pel
que fa al nou conveni
laboral. El passat 5
d’agost, les parts van
signar el corresponent
preacord, que va ser
ratificat per unanimitat
en el ple municipal
celebrat l’endemà.

El tinent d'alcalde de
Serveis Interns, Joan
Carles Robert, que ha
participat de forma
directa en les
negociacions, va agrair
especialment “l'esforç
dels treballadors i
dels sindicats per
arribar a una entesa i
més en una situació
de crisi com la que
estem vivint”.

Els representants dels

treballadors, de la seva
banda, van destacar les
aportacions que havien
rebut de la plantilla i la
disposició de l’equip de
govern a assolir l’acord.

Resolts “temes
històrics”

El tinent d’alcalde de
Serveis Interns va
subratllar que s’aborden
“temes històrics” que
els treballadors havien
posat damunt la taula
temps enrere. El principi
d'acord inclou que
l'actual paga de
modernització passarà a
ser un plus d'incentivació
i que aquest concepte
salarial quedarà
consolidat en les
nòmines, quedant, però,
congelat fins a un estudi
posterior de valoració de
llocs de treball.

Així mateix, es preveu
l'equiparació de la Policia
local als Mossos
d'Esquadra amb efectes
de l'1 de gener de 2010
i que haurà d'estar
implementat abans del
31 de desembre de 2012.

Altrament, la
productivitat quedarà
congelada en el personal
que la percep fins als
resultats de l'estudi de
valoració de llocs de
treball, tot i que a la part
de la plantilla que no la
percep se li reconeix el
dret a percebre-la.

També incorpora la
reorganització parcial
de la plantilla amb la
convocatòria de 13 places
de policia, 2 del SAC, 6
d'administratiu, 6 tècnis
i 20 places d'auxiliar
administratiu.

economia

Quedaran resolts temes històrics pendents al consistori

Terminis vigents del
calendari del contribuent
Per als contribuents que no tinguin domiciliats
els rebuts corresponents, els terminis vius dels
impostos i taxes municipals són els següents:

IAE
del 30 de juliol al 30 de setembre

Parades mercat municipal
Pagament únic del 30 de juliol al 30 de setembre,
o en dotze pagaments mensuals

Recordem que l’IBI, si està domiciliat en un compte
bancari, pot fraccionar-se en tres terminis, el 4
de juny, el 13 d’agost i el 2 de novembre. En la
modalitat de pagament únic, el rebut ja es va
girar el passat 13 d’agost.
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La regidoria de Treball posa en marxa un cicle de ‘networking’ per fomentar l’intercanvi empresarial.breus

Ajuntament i treballadors
assoleixen l’entesa laboral

Foto de grup dels participants en la tercera sortida nocturna,
el passat 18 d’agost a la plaça dels Països Catalans.

El representant dels treballadors Juan Antonio Robles i el tinent d’alcalde dfe Serveis Interns, Joan Carles Robert,
rubricant l’acord amb una encaixada el passat 5 d’agost.

El producte de turisme
actiu es reforça amb
sortides nocturnes



La primera Batucada Popular de Calafell va reunir 780 sorollosos tambors i 1.500 persones.breus

via pública

L’Ajuntament ha instal·lat un
nou semàfor a la travessia de
la C-31, al nucli de Segur, per
tal de regular la cruïlla d’aquesta
via amb la Ronda Universitat.
La mesura servirà especialment
per donar seguretat als vianants
que usen el pas zebra. Un pas
que no tenia regulació
semàforica i en el qual s’han
produït dos atropellaments en
els dos darrers anys. La inversió
efectuada ha estat de 30.000
euros i els treballs ha durat
una setmana, un cop la direcció
general de Carreteres de la
Generalitat, de qui depén la
C-31, va autoritzar-ne la
instal·lació. Segons la tinent
d’alcalde de Via Pública, Ana
González, “amb aquesta
actuació millorem la
seguretat viària i donem
resposta a la demanda veïnal
que existia pel que fa a
aquest pas”.

El Ayuntamiento ha instalado
un nuevo semáforo en la
travesía de la C-31, en el núcleo
de Segur, para regular el cruce
con la Ronda Universitat. La
medida servirá para dar
seguridad a los peatones que
usan el paso de cebra. Un paso
que no tenía regulación
semafórica y en el que se han
producido dos atropellos en los
dos últimos años. La inversión
ha sido de 30.000 euros y las
obras han durado una semana,
una vez  la dirección general de
Carreteras de la Generalitat, de
quien depende la C-31, dio
autorización. La teniente de
alcalde de Vía Pública, Ana
González, dice que “con esta
medida mejoramos la
seguridad vial y damos
respuesta a la demanda
vecinal”.
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Nou semàfor a la travessia de la C-31
Regula el pas de vianants de la cruïlla amb la Ronda Universitat, on hi ha hagut dos atropellaments
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cultura



cultura

Gran èxit dels
Festivals del
Baix Penedès

La Ciutadella
recupera
l’esplendor de
fa 2.500 anys

La 35a edició dels Festivals de
Música del Baix Penedès ha
assolit un destacat èxit
artístic de públic. L’aposta
per les orquestres catalanes,
complementades per
formacions internacionals,
va tornar a ser l’eix del
certamen, que va mantenir
el nivell tot i la crisi. I tot en
l’escenari sense parió de
l’església de l’Assumpció de
Segur. La imatge correspon
al concert inaugural, amb el
Cor i Orquestra Barcelona
Classic Academy,
interpretant l’oratori “El
Messies”, de Händel.

La primera edició del Festival
“Terra Ibèrica” ha estat una
de les novetats de l’estiu de
2010 a Calafell. La nova
aposta va consistir a
concentrar en pocs dies les
activitats que en estius
anteriors es feien al llarg de
tot l’agost a la Ciutadella
Ibèrica. També a reforçar el
rigor històric de totes les
escenificacions de la vida
dels ibers que es van
representar. La Ciutadella,
doncs, va recuperar
l’esplendor de l’antiga
fortalesa de fa 2.500 anys.

El públic ha donat una bona
acollida als dos cicles musicals
especialitzats que completen
la programació de concerts de
l’estiu a Calafell. Es tracta
del veterà certamen “Nits al
Castell” i del cicle de
cantautors al Museu Casa
Carlos Barral, que se celebra
per tercer cop.

L’oferta de les “Nits al Castell”
es basa en una programació
centrada en el jazz, però amb
un ampli espectre que pot
incloure blues, bossa nova,
fusió amb altres gèneres o
percussió africana. També
inclou una incursió de música
medieval, al setembre, durant
la celebració del Mercat
Medieval.

El cicle de cantautors a la Casa

Barral, de la seva banda,
aposta per la creació musical
contemporània a càrrec de
nous autors. És un cicle de
públic més minoritari, però
la qualitat de l’oferta
aconsegueix omplir el recinte
del museu.

La tinent d’alcalde de Cultura,
Teresa Cumplido, explica que
“aquests dos cicles, junt
amb els Festivals de Música

de Baix Penedès, que
aquest estiu han celebrat
la 35 edició, constitueixen
una oferta musical de
primer nivell”.

La regidora afegeix que
“Calafell pot estar orgullós
d’acollir una programació
tan variada i pensada tant
per al gran públic com per
als aficionats a gèneres
més particulars”.

“I tot això”, diu també,
“a uns preus realment
populars, perquè
l’Ajuntament i les entitats
que participen en
l’organització aposten
clarament per la difusió
de la música de qualitat,
especialment per la
d’intèrprets del país”.

Bona acollida del públic a dos cicles musicals especialitzats

La música al Castell i a la
Casa Barral completa els
concerts estiuencs
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Actuació del grup de blues Lone Rhino Club, el 14 d’agost passat. Concert inaugural de les ‘Nits al Castell’.

Concerts de
qualitat a
preus populars



20

X
 c

on
cu

rs
 d

e 
ca

rt
el

ls
 d

e 
fe

st
a 

m
aj

or
. O

br
a 

gu
an

ya
do

ra
. A

ut
or

a:
 G

em
m

a 
N

av
id

ad
 (B

re
da

)



via pública

‘Salutacions expressives’, llibre de Montse Solé que recull l’experiència multidisciplinar de Salmaldon.breus

Abans del passat 15
d’agost va quedar
enllestida la instal·lació
de la nova senyalització
dels carrers del nucli de
Segur. Aquesta obra
materialitza el compromís
de l’Ajuntament de
renovar unes indicacions
que havien quedat
obsoltes i tenien
innombrables
insuficiències, fins al punt
de ser il·legibles en la
major part dels casos.

La mateixa inversió, de
85.000 euros, ha servit
per instal·lar senyalització
a les entrades de les
urbanitzacions del
municipi, així com per
senyalitzar com arribar
a la Ciutadella Ibèrica,
tant en vehicle com a
peu. En total, s’han
instal·lat 525 senyals.
Els treballs d’instal·lació
s’han encarregat a
empreses locals, per tal
d’ajudar a dinamitzar
l’economia de Calafell.

L’alcalde, Jordi Sánchez,
explica que amb aquesta
actuació “hem donat
solució a un problema
històric al municipi,
una de les deficiències
més evidents que ens
vam trobar a Segur
de Calafell i que
provocava molts
maldecaps als veïns”.

Antes del pasado 15 de
agosto quedó acabada la
instalación de la nueva
señalización de las calles
de Segur. Esta obra
materializa el
compromiso del
Ayuntamiento de renovar
unas indicaciones que
habían quedado
obsoletas y tenían
innumerables
insuficiencias, hasta el
punto de ser ilegibles
en su mayor parte.

La misma inversión, de
85.000 euros, ha servido
para señalizar las
entradas a las
urbanizaciones del
municipi, así como para
indicar como llegar a la
Ciudadela Ibérica, tanto
en vehículo como a pie.
En total, se han instalado
525 señales. Las labores
de instalación se han
encargado a empresas
locales, para ayudar a
dinamizar la economía
de Calafell.

El alcalde, Jordi Sánchez,
dice que con esta
actuación “hemos
resuelto un problema
histórico del municipio,
una de las deficiencias
más evidentes que
encontramos en Segur
y que daba muchos
quebraderos de
cabeza a los vecinos”.
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Instal·lada
la nova
senyalització

Els carrers de Segur, les entrades a les urbanitzacions i la Ciutadella Ibèrica ja estan rotulats



Policia local i Mossos d’Esquadra han recollit denúncies conjuntament aquest agost a Segur.breus

L’Ajuntament de Calafell ha
acordat amb el sector local
del lleure nocturn tirar
endavant una nova regulació
dels establiments musicals.
La filosofia d’aquesta nova
normativa és poder fer
compatible el gaudiment de
l’oci a la nit, que forma part
consubstancial de l’oferta

d’un municipi turístic i crea
riquesa i llocs de treball, amb
el descans dels veïns, la
convivència ciutadana i l’ordre
i el civisme a la via pública.

El ple municipal celebrat per
la corporació el passat 26
d’agost va aprovar inicialment
una nova ordenança, que,

segons va explicar el tinent
d’alcalde de Comerç, Carles
Rion, “és un text del tot
obert que es podrà
modificar i esmenar en el
tràmit preceptiu
d’informació pública, que
s’obre ara, mitjaçant el
diàleg amb els empresaris
del sector”.

Carles Rion va afegir que “el
sector dels bars musicals
de Calafell és, en la seva
immensa majoria,
responsable i compleix, i
ha fet un esforç molt
important d’adequació,
però també reclama una
normativa clara que els
permeti treballar amb
tranquil·litat”.

“La mateixa tranquil·litat”,
va afegir el regidor, “que els
veïns necessiten per
descansar, sense haver de
recórrer, com ja ha passat,
a mesures com anar als
tribunals”.

Diàleg amb el sector

La nova ordenança regularà
l’obertura de nous locals i
inclourà disposicions transitòries
perquè els locals ja existents
gaudeixin d’un termini per
adaptar-se. La intenció de
l’equip de govern municipal és
continuar el diàleg amb el sector
en les properes setmanes i
poder portar al ple l’aprovació
definitiva de l’ordenança en un
termini aproximat d’uns dos
mesos.

Entre les novetats de
l’ordenança aprovada
inicialment hi ha una tipificació
dels sorolls màxims en funció
de la capacitat acústica que
tingui el local, en comptes
d’establir límits genèrics que
no tinguin en compte les
circumstàncies particulars del
recinte.

L’acord va prendre’s amb els
vots favorables dels grups del
PSC i d’ADMC i dels regidors
no adscrits Carles Rion i Josep
Parera, i l’abstenció dels grups
de CiU i del PP.

convivència

L’Ajuntament i els locals fomenten el civisme
La promoció del civisme i la salut en els espais d’oci nocturn juvenil és l’objectiu del projecte
‘Nits amb Cap’, que va sorgir a demanda de l’Associació de Locals d’Oci Nocturn de Calafell,
junt amb la regidoria de Joventut de l’Ajuntament i el suport de Jove Baix Penedès. L'objectiu
principal és fomentar les conductes cíviques en el temps de lleure nocturn, que sobretot a
la temporada d’estiu, a més, s’incrementa notablement. La regidora de Joventut, Yolanda
Almagro, comenta que “fa dos anys ja es va organitzar una campanya similar que va tenir
molt d’èxit, ja aquestes mesures ajuden el jovent a tenir una conducta cívica”.
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Per garantir el dret al descans dels veïns i la convivència ciutadana

Acord amb el sector del
lleure nocturn per regular
els establiments musicals



L’Ajuntament ha aprovat treure a
concurs el servei de vigilància,
socorrisme i salvament a les platges
del municipi, així com la neteja
d’aquest espai, que és un dels
principals atractius turístics de la
localitat. Les respectives adjudicacions
seran per quatre anys, entre 2011 i
2014, amb un pressupost anual de
licitació de 200.000 euros en el cas
del socorrisme i de 250.000 euros, en
el de neteja. La regidora de Medi
Ambient, Serveis i Salut, María Victoria
Ortigosa, explica que “cal complir la
llei de contractes públics, però
també volem seguir posant en
valor les nostres platges”. La
regidora recorda que “les platges de
Calafell tenen totes les banderes i
certificats de qualitat i hem de
continuar guanyant-los any rera
any, pensant en els productes
turístics pels quals tant estem
apostant, com el turisme familiar,
per als quals hem de tenir platges
segures i endreçades”.

Pau Lafuente, alumne de sisè de l’escola del Castell, finalista del Concurs de monòlegs Orator.breus

El ple municipal del 26
d’agost va aprovar la
reestructuració de la plantilla
de l’Ajuntament, mesura que
comporta la supressió de
quatre càrrecs directius. Les
places que desapareixen són
les de coordinador general
d’àrees, dos de director de
serveis (Serveis Personals i
Serveis Jurídics, Contractació,
Patrimoni i Compres) i un
assessor de Via Pública. Els
quatre càrrecs de confiança
eventuals que exercien
aquests càrrecs deixen de
prestar serveis al consistori.

L’equip de govern municipal
va recordar que el fins ara
coordinador general d’àrees,
Manuel Romero Catalán, va

manifestar-li, el passat 18
d’agost, que volia renunciar
al càrrec per dedicar-se al seu
partit (l’ADMC), en la seva
condició de cap de llista per
a les properes eleccions
municipals.

El tinent d’alcalde de Serveis
Interns, Joan Carles Robert,
va afegir que ”les
circumstàncies
econòmiques actuals
obliguen a adoptar
mesures de reducció de
la despesa municipal i ja
per això s’han reduit les
contractacions a
l’Ajuntament”.

Robert va dir també que “hi
ha tasques, com algunes

de les de via pública, ha
estat assumides per la
societat municipal
CEMSSA”. Finalment, el
tinent d’alcalde, s’ha referit
a circumstàncies personals
d’un dels càrrecs rellevats que
el fan deixar la feina.

Les quatre places queden
suprimides de la plantilla de
personal i, en conseqüència,
no es cobriran amb  nous
nomenaments.

L’acord va aprovar-se amb els
vots favorables dels grups del
PSC, de CiU, d’ADMC, del
PP i del regidor no adscrit
Carles Rion, i l’abstenció del
regidor no adscrit Josep
Parera.

ajuntament

Es posaran al dia dos serveis prioritaris en una localitat turística

23

L’Ajuntament suprimeix
quatre càrrec eventuals

Convocada
l’adjudicació
de la neteja i el
socorrisme a
les platges

El govern municipal de Calafell, una pinya

El govern municipal de Calafell ha donat aquest agost una mostra d’unitat. Com ha
recordat l’alcalde, Jordi Sánchez, “tenim un projecte que compartirem els dotze integrants
fins al final del mandat”. L’alcalde reitera que “des del primer dia de la legislatura vam
dir que aprofitaríem l’oportunitat històrica que teníem per redreçar el rumb del municipi
i posar al dia les seves mancances”. Jordi Sánchez afegeix que “estem complint els
nostres compromisos com a govern i en són prova les nombroses obres i inversions ja
realitzades o en marxa i les polítiques socials endegades aquest mandat, com la gratuïtat
dels llibres escolars, la millora dels serveis socials i l’augment dels de treball”.

Victoria Ortigosa,
regidora de Salut
Hem de continuar
posant en valor les
notres platges
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Calafellactivitats
setembre2010

4 dissabte

>XIII Mercat Medieval
d’11 h a 22 h
Places de Catalunya, Mariano
Soler, Constitució i Cal
Cubano. Carrers Principal, de
l’Església, Marquès de Samà,
de les Penyes i de l’Aire.

Activitats generals i
específiques al campament
àrab de la plaça de la
Constitució, al campament
dels repobladors cristians de
la plaça de Catalunya i al
Castell de la Santa Creu.
Programa detallat
www.calafell.cat

>I Campionat de Guitar
Hero de Calafell
Concurs amb el popular
joc digital de música
17 h
Casal Jove
(Pl. Alcalde Romeu s/n)
Bases
www.joventut.calafell.cat

5 diumenge

>XIII Mercat Medieval
Horari d’obertura
d’11 h a 22 h
Places de Catalunya, Mariano
Soler, Constitució i Cal
Cubano. Carrers Principal, de

l’Església, Marquès de Samà,
de les Penyes i de l’Aire.

Activitats generals i
específiques al campament
àrab de la plaça de la
Constitució, al campament
dels repobladors cristians de
la plaça de Catalunya i al
Castell de la Santa Creu.
Programa detallat
www.calafell.cat

6 dilluns

>2n Sopar solidari
a benefici de la Fundació per
l’Atrofia Muscular Espinal
21 h
Parc de la Sínia
Tiquet 20 euros
Pot adquirir-se a les oficines
de Turisme i de Benestar
Social i a diversos
establiments col·laboradors

8 dimecres

>Festival Rockabilly
La millor música americana
dels anys 50 a Calafell
Festa inaugural
Entrada gratuïta
21.30 h
Carrer Monturiol
Més informació
www.myspace.com/
highrockabilly

9 dijous

>Festival Rockabilly
Pool-party
15.30 h
Hotel Solimar (Vilamar 79)

Concerts a la nit
21.30 h
Carpa del pavelló J. Ortoll
Més informació
www.myspace.com/
highrockabilly

10 divendres

>Festival Rockabilly
Pool-party
15.30 h
Hotel Solimar (Vilamar 79)

Concerts a la nit
21.30 h
Carpa del pavelló J. Ortoll
Més informació
www.myspace.com/
highrockabilly

11 dissabte
Diada Nacional
de Catalunya

>Actes de la Diada
Ofrena floral al Monument
als Presidents
Cant dels Segadors a càrrec
de la coral infantil Llebeig
11 h
Pl. Països Catalans

Presentació del llibre
commemoratiu dels 25
anys de Calafell Ràdio
Autors Manel Sastre
i Judit Huerta
18.30 h
Allotjament l’Antiga
Plaça de Catalunya xx

Acte institucional i glosa de
Josep M. Martí, degà del
Col·legi de Periodistes
Cant dels Segadors
20 h
Castell de la Santa Creu

>Festival Rockabilly
Pool-party
15.30 h
Hotel Solimar (Vilamar 79)

Concerts a la nit
21.30 h
Carpa del pavelló J. Ortoll
Més informació
www.myspace.com/
highrockabilly

Marxa
nòrdica
Plaça dels
Països
Catalans.
Dissabtes
i diumenges
a les 10 h
i a les 17 h.
Activitat
gratuïta

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



12 diumenge

>Festival Rockabilly
Pool-party
15.30 h
Hotel Solimar (Vilamar 79)

Concerts a la nit
21.30 h
Carpa del pavelló J. Ortoll
Més informació
www.myspace.com/
highrockabilly

15 dimecres

>Sóc un lletraferit.
Contes a les biblioteques
Roba estesa
Sessió de titelles a càrrec
de Lídia Clua
Activitat recomanada per a
infants de 4 a 9 anys
18 h
Biblioteca Ventura Gassol

18 dissabte

>Marató de ioga
a benefici de l’Associació
Save the Gambian Orphans,
que té com a objectiu
ajudar i donar educació a
nens orfes de Gambia
Donatiu 5 euros
16 h
Al costat de la Confraria
de Pescadors

25 dissabte

>Tennis platja
Categories sènior i infantil
Inscripció a les 9 h
A partir de les 10 h
Davant la Lliga Naval

>Rol en viu a la
Ciutadella Ibèrica
Inclou sopar amb música
en viu. Imprescindible vestir
d’iber. Les places són
limitades.
Inscripció 12 euros
A partir de les 16 h
Ciutadella Ibèrica

26 diumenge

>Campionat de volei
platja
Categoria sènior
Inscripció a les 9 h
A partir de les 10 h
Davant la Lliga Naval

27 dilluns

>Club de lectura TOPIKZ
Les aventures del bon soldat
Svejk, de Jaroslaw Jasek
Activitat per a adults
18 h
Biblioteca Ventura Gassol
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Dissabte 25 de setembre

de 10 a 14 h Davant la Lliga Naval
Tennis platja

18 h Plaça del Port
Tallers infantils

19.30 h Plaça del Port
Pregó de festa major
a continuació
Traca
Actuació del cantant i actor Juanjo García
(Hospital Central), veí de Segur

22 h A la zona del Port
Correfoc amb els Diables Guaite’ls

23 h Pavelló Jaume Vilamajó
Ball de nit. Orquestra Aquarium

23 h Plaça del Port
Gran empalmada (discoteca)

Diumenge 26 de setembre

10 h Plaça del Port
2a Trobada de col·leccionistes
de xapes de cava
Pregó de festa major
a continuació
Traca

de 10 a 14 h Davant la Lliga Naval
Vòlei platja

12 h Plaça del Port
Ballada de l’Esbart Dansaire, el grup de hip
hop Inquietud i els Gegants de Calafell

12.30 h Plaça del Port
Ballada de sardanes amb la cobla Reus

14.30 h Pavelló Jaume Vilamajó
Arrossejat popular

19 h Plaça del Port
Actuació del Grup de sevillanes i castanyoles
de Paqui Trujillo

21 h Pavelló Jaume Vilamajó
Concurs de monòlegs Paco Rubiales

22.30 h Pavelló Jaume Vilamajó
Teatre d’humor. Clòmica Vida
a càrrec de Pep Plaza

Dilluns 27 de setembre

17.30 h Plaça del Port
Jocs inflables infantils

19.30 h Plaça del Port
Actuació de Almas Rocieras

Dimarts 28 de setembre

18 h Plaça del Port
Espectacle infantil amb Alea Teatre

22 h Plaça del Port
Castell de focs artificials

22.30 h Pavelló Jaume Vilamajó
Concert i ball de festa major
amb l’Orquestra Costa Brava

Dimecres 29 de setembre.
Sant Miquel

12 h Església de Sant Miquel
Ofici de festa major i ofrena floral
a continuació ballada de sardanes

18 h Plaça del Port
Taller de circ amb Panettone Brothers
a continuació Xocolatada infantil

Consulteu www.calafell.cat per possibles
modificacions del programa

Festa major de Sant Miquel 2010
del 25 al 29 de setembre

Consulteu
www.calafell.cat
per possibles canvis
i novetats



Més forts que mai

La commedia dell’arte

Continuarem treballant en el govern fins al final

Prou inestabilitat política!!!

grups municipals

PSC-PM

L’actual govern municipal de Calafell és un equip sòlid i
ferm, que s’ha compromés públicament, per activa i per
passiva, a continuar treballant fins al final del present
mandat. I així serà, perquè formen un grup cohesionat
i amb un objectiu comú: no perdre més el temps, com
ha passat massa sovint a Calafell, i anar per feina per
resoldre les mancances que era té el nostre municipi. És
una fortalesa i una cohesió que de vegades algú intenta
posar a prova perquè en qualsevol tripulació sempre hi
ha qui vol remar a banda. O simplement, encetar una
singladura per compte propi. Res a dir, perquè tothom

és molt lliure de participar en un projecte o de canviar-
lo per un altre. Si de cas, les maniobres, no sempre clares,
que en alguns moments d’aquest mandat s’han produït
a Calafell no han fet altra cosa que encoratjar-nos a
continuar treballant, encara amb més unió i cohesió.
Estem forts perquè sabem el molt que s’hi juga Calafell:
ni més ni menys que la oportunitat històrica de refer-se
d’anys d’abandonament. La moral dels dotze regidors
que formem el govern és més alta que mai i les invectives
ens la reforcen encara més. Ja se sap, com et més et
punxen..., més ganes hi poses.

Fa tres anys vam dir que el govern entre PSC-ADMC-ERC
era un pacte per la cadira, un pacte d’interessos. En canvi,
l’alcalde-president Jordi Sánchez el va anomenar “el pacte
de la reconciliació”. Per sort, el temps posa les coses al
seu lloc. L’alcalde va prometre estabilitat i tranquil·litat
política al govern de Calafell i a dia d’avui aquest
compromís ha quedat totalment dinamitat pel mateix
equip de govern. Ells mateixos han destrossat aquesta
legislatura per les seves ànsies de poder. Els interessos
personals han aflorat com una aplanadora que pot amb
tot deixant enrere un paisatge desolador: dos regidors
no adscrits –Parera i Rion–, el  senyor Romero, mà dreta
de l’alcalde, demanant la seva destitució, els regidors
d’ADMC com qui sent ploure, i l’alcalde anant a la seva.
Qui posa aquí els pals a les rodes? Però la trama continua.

El conflicte que ha generat, interessadament, l’alcalde
Jordi Sánchez amb la Confraria de Pescadors pel tema
del passeig marítim li ha servit per poder justificar
l’incompliment d’acabar l’obra dins el seu mandat. I ara
torna a repetir estratègia però amb el senyor Romero
com a coprotagonista. Romero, proper candidat d’ADMC
a l’alcaldia, es desmarca del desgovern de l’alcalde
Sánchez per treure pit i intentar demostrar independència
política davant els possibles votants. I ara faran veure que
no hi ha cap pacte entre ells perquè al PSC no li interessa
relacionar la seva imatge amb el senyor Romero.
Mentrestant, darrera el teló... El pacte ja està fet com
en el seu dia també hi havia fet el pacte entre Jordi
Sánchez i Josep Parera? A vuit mesos de les eleccions,
ja veurem com acaba aquesta comèdia.

Els quatre regidors que formem el grup municipal de
l’Agrupació Democràtica Municipal volem expressar la
nostra voluntat de continuar treballant, fins al final del
mandat, amb el mateix equip de govern i amb el mateix
projecte que vam acordar després de les eleccions. Com
ja hem manifestat en alguna ocasió anterior, no hem
volgut entrar en cap mena de guerra personal dins del
que és el nostre partit i hem optat clarament per posar
Calafell per davant de qualsevol altra consideració. És
així que volem continuar treballant pel municipi i per la

seva gent, amb les sigles amb què ens vam presentar a
les eleccions, o sense elles. Calafell ha tingut aquest
mandat una oportunitat històrica de posar al dia els seus
serveis i equipaments, una oportunitat que ha estat
aprofitada gràcies a una situació d’estabilitat política que
feia prop d’una dècada que no existia a l’Ajuntament.
No serem nosaltres qui trenquem ara un govern, ni els
que aportem inestabilitat. Tot el contrari, cal continuar
treballant en el projecte acordat. Que la feina és molta i
just si l’hem començat.

La Història política de Calafell ens ha demostrat que la
inestabilitat política municipal no depèn tant de les
sigles d’un partit en concret sinó de les persones que el
representen. Com a ciutadana de Calafell vull transmetre
un missatge molt clar: la gent del nostre poble vol polítics
que els representin per sobre dels interessos personals.

Hem de demostrar que hi ha una altre manera de fer
política. Com a Regidora-Portaveu del Partit Popular de
Catalunya a Calafell insto a tots els Partits Polítics a fer
un esforç com per aconseguir aquesta estabilitat
política que tots els veïns i veïnes del nostre Municipi
es mereixen.

ADMC
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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
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.

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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Per demanar visita al nou CAR
Per telèfon 977 691 418
Per internet www.xarxatecla.cat

Nou servei telefònic

977 699 009
les extensions directes




