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A principis de setembre, un mitjà de comunicació del Camp
de Tarragona va demanar-me unes línies sobre la Diada
Nacional de Catalunya. Era un bon moment per introduir
algunes reflexions que crec que mereixen l’honor de ser
compartides amb els meus conciutadans. I que, a més, es
resumeixen en el títol d’aquest text.

A ningú se li escapa el desencís generalitzat que viu el país.
És un desencís per la marxa general de les coses. El context
d’una crisi econòmica tan dura no ajuda a una percepció més
optimista de la realitat. Però hi ha raons de fons per al desencís
que van més enllà de la crisi.

Mentre la confiança en la recuperació econòmica torna a
créixer (per bé que molt lleugerament), la confiança en la
política s’ha enfonsat. I és molt preocupant, perquè això vol
dir que la ciutadania no ens veu capaços de tirar endavant la
situació. Ja no als que ens dediquem a la cosa pública, que
en tenim una òbvia responsabilitat, sinó que el dubte s’estén
també a les pròpies forces de la ciutadania i la societat.

És un símptoma alarmant perquè si alguna realitat hi ha de
certa és que ens en sortirem colze amb colze, tots junts
remant en la mateixa direcció. I per què deia tot això per la
Diada? Doncs perquè els fets històrics de l’Onze de Setembre
de 1714 permeten extreure’n una lliçó molt útil: la de la
perseverança davant l’adversitat.

No es tracta d’esperar miracles. Però perquè hi hagi futur, hi
ha d’haver expectativa. I l’expectativa requereix un mínim de
confiança. Si no volen dir-li confiança, diguin-li il·lusió. O
optimisme. O millor encara, la convicció que és possible. És
així, penso jo, com redreçarem el país i la situació. El camí
és difícil, però posem-nos-hi a caminar, que és infinit.

A principios de septiembre, un medio de comunicación del
Camp de Tarragona me pidió unas líneas sobre la Diada
Nacional de Catalunya. Era una buena ocasión para introducir
algunas reflexiones que creo merecen el honor de ser
compartidas con mis conciudadanos. Y que, además, se
resumen en el título de este texto.

A nadie se le escapa la decepción generalizada que vive el
país. Es una decepción por la marcha general de las cosas.
Un contexto de dura crisis económica no ayuda a una
percepción más optimista de la realidad. Pero existen razones
de fondo para la decepción que van más allá de la crisis.

Mientras la confianza en la recuperación económica vuelve
a crecer (aunque muy ligeramente), la confianza en la política
se ha hundido. Y es muy preocupante, porque eso significa
que la ciudadanía no nos ve capaces de sacar adelante la
situación. Ya no a quienes nos dedicamos a la cosa pública,
que tenemos una obvia responsabilidad, sino que la duda
se extiende a las propias fuerzas de la ciudadanía y la sociedad.

Es un síntoma alarmante porque si algo hay de cierto en todo
ello es que saldremos adelante codo con codo, remando
juntos en la misma dirección. ¿Y por qué aludía a esto durante
la Diada? Pues porque los hechos históricos del Onze de
Setembre de 1714 permiten extraer una lección muy útil: la
de la perseverancia ante la adversidad.

No se trata de esperar milagros. Pero para que haya futuro,
debe haber expectativa. Y la expectativa requiere un mínimo
de confianza. Si no quieren llamarlo confianza, llámenlo ilusión
u optimismo. O mejor aún, la convicción de que es posible.
Es así, pienso yo, como reconduciremos la situación. El camino
es difíci, pero pongámonos a caminar por él, ya que es infinito.

El camí és difícil, però infinit
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

La coral infantil Llebeig, interpretant ‘Els Segadors’, durant l’ofrena floral al Monument als Presidents, la passada Diada Nacional.



equipaments

L’Ajuntament quadriplica en aquest mandat la neteja de parcel·les i solars al terme municipal.breus

L’equip de govern compleix la promesa de fer un equipament al cinema Iris

L’Ajuntament de Calafell i la
Confraria de Pescadors de Sant
Pere van signar el passat 20 de
setembre un conveni que
permetrà tirar endavant la
creació d’un centre cívic per al
nucli de la Platja a l’antic cinema
Iris. Les dues parts ja tenien un
acord en aquest sentit, però ara,
la cessió de l’Iris s’amplia a 50
anys, en comptes dels 30
previstos inicialment, atès el
volum de la inversió que hi farà
l’Ajuntament, d’un milió i mig
d’euros.

La Confraria de Pescadors és la
propietària de l’antic cinema,
que va tancar com a sala
d’exhibició fa uns anys i ha estat
usada ocasionalment com a

espai per a actes públics. L’Iris
és a la confluència dels
carrers Vilamar i Mallorca, al
cor del nucli de la Platja, i té
una superfície de 375 metres
quadrats, més un altell de
41,25 metres quadrats.

Rehabilitació de l’edifici

Mitjançant l’acord, l’Ajuntament
adquireix un dret de superfície
que permetrà tirar endavant la
rehabilitació de l’edifici i la seva
conversió en centre cívic. El
projecte es troba en la fase final
de la seva tramitació
administrativa.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va declarar, després

de signar el conveni, que “la
importància d’aquest acord
és que demostra que l’actual
equip de govern té paraula
i compleix allò que diu que
farà. La creació d’un centre
cívic al nucli de la Platja,
salvaguardant el cinema Iris,
era una de les nostres
principals promeses
electorals”.

L’alcalde va aprofitar per
recordar l’interès de l’antic
cinema, ja que al nucli de la
Platja no hi ha espais lliures
per a equipaments com a
conseqüència de l’urbanisme
d’altres èpoques.

La intenció de l’Ajuntament és

començar les obres abans no
acabi aquest 2010. L’equip de
govern compta amb el
finançament necessari (el cost
del projecte serà
d’aproximadament un milió i
mig d’euros) gràcies a una
operació creditícia subscrita per
realitzar inversions.

De la seva banda, el patró major
de la Confraria de Pescadors,
Joan Soler Nani, va manifestar
la seva alegria pel fet que
“un patrimoni creat per la
nostra entitat podrà ara
gaudir-lo tota la ciutadania,
com tantes altres vegades
ha ocorregut en els darrers
100 anys d’història de
Calafell”.

EL PROJECTE
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Aquest conjunt d’imatges generades per
ordinador mostren com serà exteriorment
i interiorment el futur centre cívic.

L’Ajuntament invertirà 1,5
milions d’euros en el centre
cívic del nucli de la Platja
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Les obres de la plaça de Catalunya s’inauguraran el proper 8 d’octubre a les 6 de la tarda.breus

La regidora de Salut, Victoria
Ortigosa, considera que el nou
Centre d’Alta Resolució (CAR)
de Calafell, ha passat amb nota
la difícil prova de començar a
funcionar a l’estiu. “Les
instal·lacions han absorbit
bé l’augment de demanda
que es produeix durant la
temporada turística”, explica
en aquesta entrevista.

Com ha encaixat el CAR
estrenar-se amb l’allau de
cada estiu?
Bé. Tenir unes instal·lacions que
són quatre o cinc vegades més
grans que l’anterior CAP i
disposar de més personal i
també de l’atenció continuada,
han estat grans millores. A
l’estiu, a més, hem tingut un
reforç tant de metges i
infermeres com de personal
administratiu.

Quina valoració en fan fins
avui els usuaris?
En general, molt positiva. Les
instal·lacions són magnífiques
i comptem amb serveis abans
inexistents. La rehabilitació ja
és en marxa des del 20 de
setembre i tenim més hores de
ginecologia. I el 4 d’octubre
comença a funcionar una nova
consulta de medicina familiar i
comunitària. Això no treu que
pugui haver queixes per algun
aspecte concret.

Per exemple?
Per exemple, seria important
que els malalts crònics que
vénen de vacances portessin
les receptes del tractament

fetes pel seu metge titular. Els
metges d’aquí no poden
receptar si no porten
habitualment al pacient.

No sempre és fàcil contactar
telefònicament amb el
CAR...
És cert, però cal tenir en compte
que el nombre de trucades
diàries és molt elevat. Una

alternativa que recomano a
tothom que tingui accés a
Internet és la citació en línia.
Pot fer-se des de la web
www.xarxatecla.cat.

Al CAR poden visitar-se
persones no
empadronades a Calafell?
És evident que davant d’una
urgència a ningú li demanaran

el certificat d’empadronament.
Per a les visites ordinàries, cal
recordar que l’elecció de metge
és lliure i que una persona pot
residir a un municipi i visitar-se
a un altre.

Però això no crea
disfuncions?
La llibertat de triar facultatiu
és un dret dels usuaris. Un
cop dit això, voldria fer unes
consideracions importants. A
Calafell tenim un problema
seriós amb el gran volum de
població resident no
empadronada. Una part
d’aquesta població són
persones, sobretot grans, que
s’han instal·lat a viure aquí,
conservant el metge al seu
anterior poble, generalment a
l’àrea metropolitana de
Barcelona. No s’empadronen
aquí per un malentès: pensen
que perdrien el seu metge de
sempre. I això no és així. Poden
conservar el metge on vulguin
i empadronar-se aquí, ajudant
el municipi de les moltes formes
que hem explicat en la
campanya d’empadronament
que fem des de l’Ajuntament.

No seria important també
que aquestes persones
també tinguessin el metge
a Calafell?
Aquesta és la segona cara de
la mateixa moneda. El
departament de Salut planifica
els equipaments i les dotacions
de personal d’acord amb el
nombre de targes sanitàries.
Per carregar-nos de raó de cara
a reclamar més professionals
o prioritat en les inversions
pendents, com la del nou CAP
de Segur, necessitem anar
emparats pel número d’usuaris.
Per això, tot respectant el dret
d’aquests a elegir metge, seria
molt convenient que fessin el
pas de “donar-se d’alta” a
Calafell.

salut

‘El CAR ha passat amb
nota la prova de l’estiu’

entrevista  ·  Victoria Ortigosa, regidora de Salut



salut

El 24 de setembre, Calafell va celebrar amb diferents activitats les Jornades Europees del Patrimoni.breus

L’edifici va ser construït i finançat pel consistori als anys noranta

L’Ajuntament recupera l’antic
CAP, que es destinarà a la
Policia local i a Via Pública

L’Ajuntament ha recuperat la titularitat de
l’edifici de l’antic Centre d’Atenció Primària
(CAP), situat a la carretera de l’Estació. Després
del trasllat al nou Centre d’Alta Resolució (CAR),
la cessió que es va fer en el seu dia a la Generalitat
queda sense efecte. L’edifici va ser construït
per l’Ajuntament durant els anys 90, amb una
inversió propera als 100 milions de pessetes de
l’època, per tal d’atendre la forta demanda que
ja llavors existia.

L’equip de govern municipal ha anunciat que el
destí de l’edifici serà convertir-se en la nova
comissaria de la Policia local, tot aprofitant la
seva ubicació estratègica, a peu de la carretera
C-31, i en seu de l’àrea de Via Pública i Seguretat
Ciutadana. No obstant, l’alcalde, Jordi Sánchez,
ha indicat que “el trasllat haurà de quedar
segurament per al proper mandat, ja que
en el present just si queda temps per a
redactar el projecte i treure’l a concurs”.

El Ayuntamiento ha recuperado la titularidad del
edificio del antiguo Centro de Atención Primaria
(CAP), situado en la carretera de la Estación. Tras
el traslado al nuevo Centro de Alta Resolución
(CAR), la cesión que se efectuó en su día a la
Generalitat ha quedado sin efecto. El edificio
fue construido por el Ayuntamiento en los años
90, con una inversión próxima a los 100 millones
de pesetas de la época, para atender la gran
demanda que ya existía entonces.

El equipo de gobierno ha anunciado que el
destino del edificio será el de convertirse en la
nueva comisaría de la Policía local, aprovechando
su ubicación estratégica, a pie  de la carretera
C-31, y en sede del área de Vía Pública y
Seguridad Ciudadana. No obstante, el alcalde,
Jordi Sánchez, explica que “el traslado quedará
seguramente para el próximo mandato, ya
que en éste a penas queda tiempo para
redactar el proyecto y sacarlo a concurso”.
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Les instal·lacions de l’antic CAP, en una imatge presa el passat 8 de setembre.

Heu de tenir a mà la targeta
sanitària, ja que el sistema
us demanarà el vostre
CIP, que és la combinació
de lletres i números que
apareixen damunt del
vostre nom i cognoms.

Per demanar
visita al nou
CAR

Per telèfon
977 691 418
Per internet
www.xarxatecla.cat

Telèfons
d’interès
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Els serveis i cursos de formació de la regidoria de Treball poden consultar-se a http://treball.calafell.catbreus

Més de 3.300 alumnes, una
xifra superior a la de l’any
passat, van iniciar el 7 de
setembre el curs escolar 2010-
2011. Una de les principals
novetats del nou període
acadèmic és l’obertura de
la nova llar d'infants municipal
El Rasclet, al nucli de Segur.

Es tracta d'una llar municipal
que compta amb 74 places, ha
estat construïda en pocs mesos
i forma part “del compromís
d’aquest equip de govern
de tirar endavant llars
d'infants municipals per
atendre la demanda
ciutadana i alhora ubicar-les
en indrets propers a la
residència de les famílies”,
assenyala la tinent d'alcalde
d'Educació, Teresa Cumplido.

Mentrestant, continuen les
obres de la nova llar municipal
d’infants que s’està construint
a l’avinguda Central de Calafell
Park. Serà el primer equipament
educatiu que s’aixeca a una
urbanització, en una aposta
estratègica de l’Ajuntament
per acostar els serveis a les
persones, i és previst obrir-lo
el proper mes de gener.

Per al nou curs escolar,

l’Ajuntament “ha donat
resposta a les demandes
dels centres en matèria de
millores”, ha apuntat la
regidora: per exemple, treballs
de repintat dels centres o
petites obres per millorar-ne
l’accessibilitat. Aquest curs es
disposarà, a més, de l’aula
d’escolarització compartida
i d’una nova edició de
l’antigament conegut com a
Pla de Transició al Treball.

El parc escolar del municipi és
format per les escoles del
Castell, Santa Creu, Mossèn
Cinto Verdaguer, la Ginesta i
Calafell-2; els instituts Camí
de Mar i Segur de Calafell, i
les tres llars municipals
d’infants: El Rasclet, El Petit
Trenet i Els Terrossets.

La principal novetat és l’obertura de la llar d’infants El Rasclet, a Segur

3.300 alumnes comencen
el curs 2010-2011 a Calafell

Más de 3.300 alumnos, cifra
superior a la del año pasado,
comenzaron el 7 de septiembre
el curso escolar 2010-2011.
La principal novedad del curso
es la apertura de la nueva
guardería municipal El Rasclet,
en el núcleo de Segur.s

Se trata de una guardería que
cuenta con 74 plazas, ha sido
construida en pocos meses y
forma parte “del compromiso
de este equipo de gobierno
de crear guarderías para
atender la demanda social
y, a la vez, ubicarlas cerca
de donde viven las familias”,
señala la teniente de alcalde de
Educación, Teresa Cumplido.

Mientras, continúan las obras
de la nueva guardería municipal
que se construye en la avenida
Central de Calafell Park. Será el
primer centro educativo que se
levanta en una urbanización,
en una apuesta estratégica del
Ayuntamiento para acercar los
servicios a las personas, y está
previsto abrirla en enero.

Para el nuevo curso escolar, el
Ayuntamiento “ha dado
respuesta a las demandas
de mejoras de los centros”,
apunta la concejal: por ejemplo,
el repintado de los centros o
pequeñas obras para mejorar
la accesibilidad. También estará
disponible el aula de
escolarización compartida y una
nueva edición del antiguamente
conocido como Plan de
Transición al Trabajo.

El parque escolar del municipio
está formado por las escuelas
del Castell, Santa Creu, Mossèn
Cinto Verdaguer, la Ginesta y
Calafell-2; los institutos Camí
de Mar y Segur de Calafell, y
las tres guarderías municipales:
El Rasclet, El Petit Trenet y Els
Terrossets.

educació

La nova llar d’infants del nucli de Segur ha començat a funcionar aquest mes de setembre.

Al gener obrirà
la nova llar
d’infants de
Calafell Park



L’Ajuntament desbloqueja urbanísticament la construcció del nou Mercat Municipal.breus

ELS FUTURS CENTRES

Tres de cada quatre famílies
calafellenques s’acullen al
programa de reutilització i
gratuïtat de llibres escolars
que l’Ajuntament de Calafell
ha impulsat en el present
mandat municipal. Més de
1.500 alumnes d’educació
primària i secundària (els
d’infantil i Batxillerat no hi
participen) es benefien d’una
o altra forma dels avantatges
d’aquest programa.
L’Ajuntament haurà invertit
en aquests quatre anys més
de 700.000 euros.

El passat curs 2009-2010, la
gratuïtat va arribar a tots els
nivells educatius impartits.
Enguany s’hi afegeixen

únicament els alumnes que
cursen quart d’ESO a l’Institut
de Segur, centre que ofereix
per primer cop aquest nivell.
“I a partir d’ara, la inversió
serà reposar material i
atendre l’arribada de nous
alumnes”, explica la tinent
d’alcalde d’Educació, Teresa
Cumplido.

Una altra promesa
electoral que complim

Aquesta mesura, que era una
promesa electoral de l’actual
equip de govern, és una de
les principals polítiques socials
aplicades en aquest mandat.
“Un suport directe a les
famílies, que s’estalvien

una despesa més que
significativa, ja que
l’Ajuntament també
subvenciona, amb el 30%
del cost els llibres de primer
i segon de primària, que
no reutilitzen el material”,
afegeix Cumplido.

El projecte té també una
finalitat educativa: “Ensenyar
als infants i adolescents
el valor de l’esforç
compartit i el respecte
pel medi ambient”, diu la
regidora. En aquest sentit, cal
destacar la gran cura del
material que els beneficiaris
han observat. El volum de
reaprofitament de llibres és
elevat, de més del 90%.

L’Ajuntament haurà invertit més de 700.000 euros en aquest projecte

Tres de cada quatre famílies
s’acullen als llibres escolars
reutilitzables i gratuïts

Les obres de l’edifici definitiu de
l’Institut d’Ensenyament Secundari
de Segur de Calafell començaran
el proper mes d’abril, segons ha
comunicat a l’Ajuntament el
departament d’Educació de la
Generalitat. El govern català va
aprovar, en la seva reunió del
passat 2 de març, tirar endavant
aquesta obra, que significarà una
inversió de 6.951.781 euros.

El nou edifici de l’Institut de Segur
s’ubicarà a uns terrenys del carrer
Brasil, cedits a la Generalitat per
l’Ajuntament de Calafell, i tindrà
una capacitat per a 480 alumnes.
Un cop entri en servei, el centre
abandonarà l’emplaçament
provisional que ha tingut des
que va néixer, al carrer del Repòs.

I la nova escola per a la Platja

Els terrenys van aconseguir-se
després un complex tràmit
urbanístic per guanyar un sòl per
a equipaments que a Segur
gairebé no existeix. Un
procediment semblant va tirar-se
endavant per alliberar terrenys de
la zona del Mercat municipal, que
ja estan cedits a la Generalitat
perquè hi construeixi la nova escola
de primària que donarà servei al
nucli de la Platja. Aquest centre ja
funciona en mòduls provisionals
i sota el nom de Calafell-2. El
nou centre està inclós en la
programació del departament
d’Educació, però encara sense data
concreta d’inici de les obres.

Les obres de
l’edifici de
l’IES de Segur
començaran
a l’abril

7

educació

Distribució de llibres escolars a l’Institut Camí de Mar, el passat 8 de setembre.
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L’Ajuntament dóna feina a nou aturats en la renovació eficient de l’enllumenat públic.breus

Ramon Ferré, tinent d’alcalde de Territori
‘Els projectes donen un altre gran impuls al nucli de Segur, però
també resolen qüestions pendents als altres barris del municipi’

Ja estan en marxa les obres dels cinc
projectes que l’Ajuntament de Calafell tira
endavant aquest 2010 amb el finançament
del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, el segon Pla Zapatero.
Aquesta segona edició de les mesures per
reactivar l’economia i crear llocs de treball
significa per a Calafell una inversió de 2,47
milions d’euros.

Alguna de les actuacions, que han d’estar
enllestides com a molt tard el proper 31
de desembre, està ja pràcticament acabada:
és el cas de la nova seu de la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament, que s’ha ubicat
en un espai del complex municipal de
piscines Vilarenc Aqua. La inversió ha estat
de 165.300,20 euros.

Per volum econòmic, la principal actuació
finançada pel segon Pla Zapatero és la
rehabilitació integral d’un sector del nucli
de Segur, comprès entre la carretera C-31
i la via del ferrocaril, que té com a eix el
carrer Emigdio Rodríguez Pita. La inversió
que s’està realitzant és de 1.715.019,03
euros.

A més, ja és en marxa la construcció d’un
ascensor al carrer Sant Pere, al pas sota la
via del tren. La millora de l’accessibilitat en
aquest punt del nucli de la Platja tindrà un
cost de 203.155,26 euros. També estan
executant-se els treballs d’adequació del
celler de la Masia de Cal Bolavà com a
noves dependències culturals per al nucli
del Poble. La inversió, en aquest cas, és de
195.000 euros.

I també al nucli del Poble han començat
les obres de construcció de la vorera a un
tram de la rambla Mossèn Jaume Tobella,
entre els carrers Màrtirs i del Mar. El Pla
Zapatero finança amb 167.000 euros part
del projecte: el clavegueram i altres serveis
soterranis, un nou enllumenat públic i
mobiliari urbà.

2,47 milions d’euros d’inversió per continuar posant al dia les mancances del municipi

Calafell tira endavant cinc obres
amb el segon Pla Zapatero

territori

Obres de la zona del carrer Emigdio Rodríguez Pita.
Equipament de la nova seu de la regidoria d’Esports, al complex de piscines Vilarenc Aqua.

1

2

1

2



Ya se están ejecutando las obras de los
cinco proyectos que el Ayuntamiento
impulsa este 2010 con la financiación del
Fondo Estatal para la Ocupación y la
Sostenibilidad Local, el segundo Plan
Zapatero. Esta nueva edición de las medidas
para reactivar la economía y crear empleo
significa para Calafell una inversión de 2,47
millones de euros.

Alguna de las actuaciones, que deben estar
acabadas antes del 31 de diciembre, está
prácticamente lista: la nueva sede de la
concejalía de Deportes, que se ha ubicado
en el complejo municipal de piscinas
Vilarenc Aqua. La inversión ha sido de
165.300,20 euros.

Por volumen económico, la principal
actuación es la rehabilitación integral de
un sector de Segur, comprendido entre la
C-31 y la vía del tren, alrededor de la calle
Emigdio Rodríguez Pita. La inversión es de
1.715.019,03 euros.

Además, también se está construyendo un
ascensor en la calle Sant Pere, en el paso
bajo el ferrocarril. La mejora de la
accesibilidad en este punto del núcleo de
la Platja tendrá un coste de 203.155,26
euros. También está ejecutándose la
adecuación de la bodega de Cal Bolavà
como nuevas dependencias culturales para
el núcleo del Poble. La inversión, en este
caso, es de 195.000 euros.

Y también en el Poble han comenzado las
obras de construcción de la acera en un
tramo de la rambla Mossèn Jaume Tobella,
entre las calles Màrtirs y del Mar. El Plan
Zapatero financia con 167.000 euros
parte del proyecto: el alcantarillado y otros
servicios subterráneos, un nuevo alumbrado
público y mobiliario urbano.
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territori

Obres de la vorera de la rambla Mossèn Jaume Tobella.

Adequació del celler de Cal Bolavà.

Treballs de construcció d’un ascensor al pas soterrani
del carrer Sant Pere.

Calafell ejecuta
cinco obras con
el segundo
Plan Zapatero

3

4

5

3

4

5
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La Botifarrada Popular del Poble va servir mig miler de racions el passat 18 de setembre.breus

L’Ajuntament de Calafell ha
lliurat a la comissió avaluadora
del Comitè Internacional dels
Jocs del Mediterrani (CIJM) el
seu projecte de subseu dins de
la candidatura de Tarragona
2017. La comissió va visitar la
ciutat de Tarragona i algunes
de les subseus entre el 20 i el
24 de setembre i va rebre una
àmplia informació dels projectes
de noves instal·lacions
esportives, entre els quals n’hi
ha dos a Calafell (vegeu la
pàgina següent).

Cas que Tarragona sigui
escollida seu dels Jocs, Calafell
seria subseu de les competicions
de futbol, esgrima i tennis de
taula. Per acollir-les, a Calafell
s’aixecaria un nou pavelló
poliesportiu al costat de l’actual
Joan Ortoll i es faria una

ampliació i remodelació a fons
del camp de futbol del Passeig
de la Unió. L’Ajuntament i la
candidatura van lliurar els
corresponents projectes a la
comissió avaluadora.

Arquitectes de prestigi

Calafell ha encarregat els
projectes a arquitectes de
reconegut prestigi. El del nou
pavelló ha estat redactat per
Lluís Millet, també autor del

complex de piscines Vilarenc
Aqua. I el del camp de futbol,
per Josep Maria Gutiérrez.

La comissió va considerar que
no era necessària una visita in
situ a les subseus de Calafell i
del Vendrell. Amb els projectes
rebuts, això sí, la comissió
redactarà un informe no
vinculant durant el primer
trimestre de 2011, que elevarà
al consell executiu dels Jocs.
L’assemblea general del CIJM
triarà la seu dels Jocs
Mediterranis de 2017 entre
els mesos de juny i octubre de
l’any vinent.

L’opció de Tarragona s’enfronta
a quatre competidores, entre
les quals hi ha la ciutat croata
de Rijeka i Trípoli, la capital de
Líbia. Però tot apunta que la

principal rival de Tarragona
serà la ciutat egípcia
d’Alexandria.

La comissió avaluadora no va
fer cap declaració durant la
seva visita, però fonts de la
candidatura han explicat que
van formular comentaris
“esperançadors” per a les
aspiracions de Tarragona.

A la recepció a la comissió
avaluadora celebrada el 21 de
setembre a l’Ajuntament de
Tarragona, l’alcalde de Calafell,
Jordi Sánchez, va manifestar
que “la consecució dels Jocs
és una gran oportunitat
per Calafell: per fer una
millora substancial dels
equipaments esportius,
per donar un impuls a
l’esport de base i per
desenvolupar encara més
el sector turístic, tot
fomentant el turisme
esportiu”.

Bon posicionament
de la candidatura

De la seva banda, el regidor
d’Esports, José Manuel Núñez,
va destacar “el bon
posicionament de la
candidatura de Tarragona
2017 i l’excel·lent treball
que hem estat fent amb les
propostes que l’Ajuntament
de Calafell ha incorporat al
projecte”.

Núñez va afegir que “les
futures instal·lacions dels
Jocs estan cridades a
esdevenir després nous
punts de trobada ciutadana,
com ja ha passat amb el
Vilarenc Aqua, perquè en
un municipi com el nostre,
la vessant fraternal de
l’esport ajuda, i molt, a la
cohesió social”.

El municipi participa en la candidatura de la ciutat de Tarragona, la més ben posicionada fins ara

Calafell es presenta com a
subseu al comité avaluador
dels Jocs Mediterranis de 2017

esport

Diversos alcaldes dels municipis seu i subseu de la candidatura (el de Calafell, a la dreta de la imatge), amb els membres de la comissió
avaluadora, amb la copa del món guanyada per la selecció espanyola de futbol a Sudàfrica.

Calafell acolliria
les proves de
futbol, esgrima
i tennis de taula



www.tarragona2017.org
Web oficial de la candidatura de Tarragona als Jocs Mediterranis de l’any 2017

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

La inversió en els nous equipaments seria de 9 milions d’euros

Calafell guanyaria un
nou pavelló i l’ampliació
del camp de futbol
Si la candidatura de Tarragona
aconsegueix l’organització dels Jocs
Mediterranis de 2017, Calafell, com a
subseu, guanyaria noves instal·lacions
esportives. En concret, un nou pavelló
poliesportiu cobert i l’ampliació del
camp municipal de futbol del Passeig
de la Unió.

El nou pavelló, que acolliria les
competicions d’esgrima i de tennis de
taula a més d’un centre de premsa,
s’aixecaria al costat de l’actual pavelló
Joan Ortoll. Aquest nou pavelló tindria
dues sales diferenciades i un aforament
per a 1.000 espectadors. La inversió

seria d’uns sis milions d’euros.
També es remodelaria a fons el camp
de futbol municipal del Passeig de la
Unió, per acollir la competició futbolística
dels Jocs. S’hi construirien dos terrenys
de joc nous annexos a l’actual, però
amb la peculiaritat que, per a modalitats
com el futbol 7, es transformarien en
tres canxes. L’aforament del remodelat
equipament seria de 4.000 espectadors
i la inversió a realitzar d’aproximadament
tres milions d’euros.

Els projectes dels dos nous equipaments
han estat redactats per arquitectes de
prestigi.
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esport

Imatge virtual que recrea la remodelació del camp de futbol del Passeig de la Unió, que es convertiria en
un estadi amb dues noves canxes de gespa artificial.
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innovació

Per informar-se directament d’aquest servei, visiteu www.iberbanda.cat o truqueu al 1632.breus

El conveni amb Iberbanda també durà la banda ampla al Parc Empresarial

Calafell amplia l’accès a Internet
a les urbanitzacions amb l’ús
de tecnologia sense fils

L'Ajuntament ha signat un conveni amb
l'operadora Iberbanda, que permet proveir
d'accés a Internet de banda ampla a través de
radiofreqüència a un seguit d'urbanitzacions del
municipi. Les zones que es veuran beneficiades
d’aquesta tecnologia sense fils (anomenada
Wimax) són Mas Romeu, Calafell Park, Les Vil·les
Valldemar i el Parc Empresarial, entre altres.

Es tracta de barris i sectors on Telefònica (i per
tant cap altre operador que usa la seva xarxa)
no ofereix ADSL. La tecnologia Wimax té un
avantatge afegit: en funcionar per ones de ràdio
no caldrà instal·lar cablejats, ni soterrats ni aeris.

Per fer-ho possible, l’Ajuntament cedeix a
Iberbanda l’ús del repetidor del carrer Lituània,
a Segur de Dalt, de propietat municipal. Els
usuaris interessats en el servei podran accedir-

hi amb una quota mensual de 29,9 euros, amb
una capacitat d’una mega. Per rebre el senyal,
cal una petita antena que l’empresa instal·larà
gratuïtament si hi ha una permanència mínima
d’un any.

El tinent d'alcalde d’Innovació Tecnològica, Carles
Rion, explica que amb aquest acord “seguim
treballant en la línia d’aconseguir que la
ciutadania gaudeixi de serveis essencials a
l’alçada dels temps. El pas que fem avui és
molt important no tan sols per als usuaris
particulars, sinó per a moltes empreses”.
Rion afegeix que “l’objectiu de l’equip de
govern és que tothom gaudeixi de la
telefonia bàsica, la mòbil, l’accés a
Internet i la recepció de televisió. Bona
part d’aquesta feina ja està feta i la resta
és en vies de solució”.

El Ayuntamiento ha firmado un
convenio con la operadora
Iberbanda, que permite dar
acceso a Internet mediante
radiofrecuencia a una serie de
urbanizaciones de Calafell. Las
zonas que se beneficiarán de
esta tecnología sin hilos
(denominada Wimax) son
Mas Romeu, Calafell Park, Les
Vil·les Valldemar y el Parque
Empresarial, entre otros. Se trata
de barrios y sectores donde
Telefónica (y por tanto ningún
otro operador que usa su red)
no ofrece ADSL. La tecnología
Wimax tiene una ventaja
añadidas: al funcionar por
ondas de radio no necesita
instalar cableados, ni aéreos.

El municipio cede a Iberbanda
el uso del repetidor de la calle
Lituania, en Segur de Dalt, de
propiedad municipal. Los
usuarios interesados en el
servicio podrán acceder a él por
una cuota mensual de 29,9
euros, con una capacidad de
un mega. Se necesita una
pequeña antena, que la
empresa instalará de forma
gratuita con una permanencia
mínima de un año.

El teniente de alcalde de
Innovación Tecnológica, Carles
Rion, explica que con este
acuerdo “seguimos en la
línea de conseguir que la
ciudadanía disfrute de
servicios esenciales a la
altura de los tiempos. Este
paso es muy importante no
sólo para los usuarios
particulares, sino para
muchas empresas”. Rion
añade que “el objetivo es
que todo el mundo disfrute
de la telefonía básica y
móvil, el acceso a Internet
y la recepció de televisión.
Buena parte de esta labor
ya está hecha y el resto,
en vías de solución”.

El tinent d’alcalde d’Innovació, al centre, acompanyat de dos responsables d’Iberbanda, al repetidor del carrer Lituània el 7 de setembre.



El nucli de Segur va celebrar del 25 al 29 de setembre la festa major de Sant Miquel.breus

Darrers premis
de la campanya
comercial de
Sant Jordi

Els guanyadors dels darrers
premis de la passada
campanya comercial de Sant
Jordi han estat Nieves Curiel
Labrador i Andrea Marchal.
Totes dues han gaudit d’un
cap de setmana a Calafell per
a dues persones. La tercera
edició de la campanya de Sant
Jordi va tenir la participació
de 51 establiments comercials
del municipi. Es van repartir
més de 1.000 premis directes,
consistents en obsequis o
descomptes. El regidor de
Comerç, Carles Rion, destaca
un èxit que es basa “en la
creixent implicació del
comerç local i de la bona
resposta dels clients del
nostre comerç i dels
nostres serveis”.

Segur de Calafell recupera
enguany la històrica fira de
Sant Miquel. El certamen, que
va celebrar-se per darrer cop
l’any 1998, torna aquest mes
d’octubre, els dies 1, 2 i 3. I ho
fa amb la fórmula d’una fira
d’exposició i venda de productes
d’oulet. Aquesta modalitat
comercial consisteix a vendre
productes amb importants
descomptes, pel fet de provenir
de temporades anteriors.

El tinent d’alcalde de Comerç
i Innovació, Carles Rion, explica
que “un dels nostres
objectius per dinamitzar
el comerç local era
precisament recuperar el
certamen firal de Segur”.

La nova Fira de Sant Miquel
se celebrarà a l’avinguda
Catalunya, des de la plaça
Mediterrani fins a la plaça Pau
Casals: es tracta de l’eix

comercial i social per
excel·lència del nucli de Segur,
que ha estat renovat a fons
durant l’any 2009 per potenciar
encara més aquest paper de
cor econòmic.

Cooperació público-privada

El certamen firal estarà obert a
la participació de qualsevol
establiment comercial del
municipi de Calafell, sigui quin

sigui el tipus d’article o producte
en què estigui especialitzat. A
més, la fira destinarà alguns
espais a l’aire lliure per a
l’exposició i venda de productes
relacionats amb altres sectors,
com l’alimentació, la nàutica,
l’automoció, la jardineria o la
gastronomia. I comptarà també
amb diferents actes lúdics i
d’animació musical.

El regidor de Comerç considera
que “accions com aquestes
formen part d’una línia de
treball, la cooperació entre
el sector públic i el sector
privat que fins avui ha
donat uns grans resultats
en la promoció econòmica
i comercial de Calafell”.

Se celebrarà de l’1 al 3 d’octubre, a l’eix comercial i econòmic de l’avinguda Catalunya

Segur recupera la fira
de Sant Miquel, amb un
certamen dedicat a l’outlet

13

comerç

100 establiments participen al 13è Mercat d’Estocs
Un centenar d’establiments van participar en la tretzena edició del Mercat d’Estocs de Calafell,
que va celebrar-se els passats 18 i 19 de setembre, com a fi de la temporada turística. El gruix
d’establiments participants va concentrar-se, com és costum, al nucli de la Platja, però es va
mantenir la participació al centre de Segur i es va incorporar algun comerç del nucli del Poble.
Fins i tot bars i restaurants van treure al carrer degustacions gastronòmiques a preus molt
atractius.
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comunicació

Policia local i Mossos d’Esquadra han recollit denúncies i patrullat conjuntament aquest estiu.breus

Una frase del primer director
de l'emissora, Salvador Sendra
(”I si fem una ràdio?”) ha donat
peu al títol d'un llibre, obra dels
periodistes Judit Huerta i Manel
Sastre, que va ser presentat
durant la passada Diada
Nacional i que repassa els 25
anys de trajectòria de Calafell
Ràdio. La frase va sorgir en una
xerrada de bar entre Sendra al
seu company de feina de
l’Ajuntament Josep Lluís Parra,
un dia de novembre de 1983.

L’Onze de Setembre següent,
i després d’innombrables actes
d’altruïsme dels promotors,
l’emissora sortia per primer cop
a les ones. És una de les

incontables anècdotes que
farceixen un relat redactat per
dos periodistes que han viscut
des de dins la història de
Calafell Ràdio.

Un treball exhaustiu

El lector es trobarà amb un llibre
amè, de fàcil lectura, estructurat
en capítols de caire temàtic i no
cronològic, amb força
fotografies i una col·lecció
d'anècdotes. El material s’ha
recollit mitjançant abundants
entrevistes personals amb els
protagonistes de la història de
la ràdio, però també gràcies a
Internet, mitjançant la xarxa
social Facebook.

Els autors van voler agrair l’ajut
que han rebut de nombrosos
col·laboradors i treballadors
(antics i actuals) de la ràdio i es
van disculpar perquè no tots
puguin aparèixer en el volum.
“No hem fet un compendi
ni un treball purament
històric, tot i que hem
intentat que sigui el més
exhaustiu possible”, va
explicar Manel Sastre.

De la seva banda, Judit Huerta
va comentar que “la ràdio
s’ha fet major d’edat i s’ha
consolidat com un element
clau de la societat
calafellenca. Per als que hi
hem passat ha estat més

que un lloc de treball. Per a
Calafell ha estat un
referent”.

Esperança davant la crisi
dels mitjans

Va presentar el llibre el degà del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Maria Martí,
qui va destacar que “en un
moment de crisi i tancament
de mitjans, el 25è aniversari
de Calafell Ràdio és un acte
d’esperança”.

Especialment interesasant és
la trajectòria de Calafell Ràdio
per quant ha estat possible
“gràcies a la tasca i l’esforç
desinteressats de centenars
de col·laboradors”, va
recordar al seu torn l’actual
director de l'emissora, Eloi Roca.

L'alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va tancar la
presentació amb un emotiu
record per Salvador Sendra, el
primer director, que va morir
fa uns mesos. L’alcalde va afegir
que “amb alguns alts i
baixos, la trajectòria de
Calafell Ràdio ha estat
compromesa i brillant”. Va
apuntar tres moments
culminants del quart de segle
d’història: la fundació el 1984,
el trasllat als estudis de la plaça
de Catalunya el 2001, i el propi
25è aniversari, durant el qual
s’ha aconseguit completar la
legalització de l’emissora. “El
futur passa segurament per
enganxar les generacions
joves, que tenen un horitzó
comunicatiu amplíssim, i
esdevenir un factor
d’integració i cohesió”, va
concloure.

Foto de família dels antics i actuals professionals i col·laboradors de l’emissora que van assistir a la presentació de l’obra.

I si fem una ràdio?
Calafell Ràdio recull en un llibre els seus primers 25 anys d’història

www.facebook.com/pages/Calafell-Radio-25-anys/166379013649?ref=ts
Pàgina a la xarxa social Facebook on trobareu abundants fotografies històriques i comentaris diversos



25 ANYS EN IMATGES

1984 1986 1989 2004 2001-2003
2007-...
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D’esquerra a dreta: Josep Cusidó, Manel Sastre i Salvador Senda, durant la Marató
de ràdio de 1986.

Entrevista a José María Ruiz Mateos, quan va ser detingut, l’any 1988, a l’autopista A-7
a la comarca del Baix Penedès.

Carnet de l’emissora de Maria Verge Pasqual. En l’actualitat és regidora de CiU. L’equip de la ràdio i de la secció d’esports, a la primera edició de la Challenge esportiva,
l’any 1986.

Radiant en directe el retorn a Calafell del Bot Salvavides, l’any 1989. Un dels col·laboradors històrics de Calafell Ràdio, Joan Rodié, autor del programa ‘La Veu
de la Sarsuela’, fotografiat als estudis de la plaça de Catalunya.

Les imatges d’aquesta pàgina apareixen reproduïdes en el llibre ‘I si fem una ràdio?”
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institucional

L’ofrena floral al Monument als Presidents va ser un dels actes destacats de la jornada,
però va tenyir-se de dol per la mort d’un dels assistents a causa d’un infart. A la foto,
l’ofrena institucional de la corporació municipal.

Calafell commemora la Diada Nacional...

L’acte al Castell de la Santa Creu va comptar amb la glossa del degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep M. Martí, i de l’actuació de Salmaldon. Però sobretot
va lluir pels motius que van projectar-se sobre les pedres mil·lenàries de la fortalesa.

L’Ajuntament
disol els
grups d’ERC
i d’ADMC
L’Ajuntament ha procedit a
disoldre els grups municipals
d’Agrupació Democràtica
Municipal i d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
Els regidors que formaven
aquests dos grups han
abandonat els seus  partits i,
segons la normativa vigent,
han passat a ser regidors no
adscrits. El regidor Carles Rion
va abandonar  ERC aquest
passat estiu. De la seva banda,
els regidors Àngel Verge, Ana
María González, José Manuel
Núñez i Victoria Ortigosa, van
anunciar l’1 de setembre que
deixaven el grup d’ADMC.
Mesos abans, Josep Parera
també havia abandonat
aquest grup, raó per la qual
ADMC queda sense
representació al consistori.

El Ayuntamiento ha disuelto
los grupos municipales de
Agrupació Democràtica
Municipal de Catalunya y de
Esquerra Republicana de
Catalunya. Los concejales que
formaban ambos grupos han
abandonado sus partidos y,
según la normativa vigente,
han pasado a ser concejales
no adscritos. El concejal Carles
Rion abandonó ERC este
pasado verano. Por su parte,
los concejales Àngel Verge,
Ana María González, José
Manuel Núñez y Victoria
Ortigosa, anunciaron el
pasado 1 de septiembre que
dejaban el grupo de ADMC.
Meses antes, el concejal Josep
Parera también había
abandonado dicho grupo,
razón por la cual ADMC
queda sin representación en
el consistorio.

...i fa lluir espectacularment el Castell



patrimoni històric

Calafell fa una marató de 24 hores ininterrompudes de ioga en suport dels òrfens de Gàmbia.breus

La celebració de la XIIIa edició del Mercat
Medieval de Calafell, els dies 4 i 5 de
setembre, va desbordar completament
les previsions d’assistència que havia fet
l’Ajuntament. Els carrers del nucli històric
van quedar col·lapsats de públic: es calcula
que més de 20.000 persones haurien
passat pel Mercat. La creació de tres

escenaris dedicats a les cultures cristiana,
jueva i musulmana ha estat “una de les
noves apostes en pro de la qualitat
dels espectacles oferts, combinada amb
una creixent participació local, ja que
enguany els calafellencs han tingut
70 parades”, segons la regidora de
Patrimoni Històric, Teresa Cumplido.

L’esplendor
medieval desborda
el nucli històric
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grans esdeveniments

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

Més de 7.500 persones van
assistir a la sisena edició del
Festival de Rockabilly, que va
celebrar-se del 8 al 12 de
setembre. Un èxit rotund en
una època difícil on dos
esdeveniments semblants s’han
hagut de cancel·lar, però que
a Calafell es consolida com el
principal festival europeu,
amb 25 dels millors grups i
intèrprets del gènere.

Un festival, el d’aquest any, que
va omplir tant la carpa de l’Hotel
Solimar com la carpa del Pavelló

Joan Ortoll d’actuacions. La més
destacada, la d’Al Ferrier, un
músic veterà de 75 anys,
considerat un dels mites vivents
del rockabilly, que va atreure a
l’escenari principal del festival
moltes persones interessades
en gaudir de la seva música.

Una forta aposta per part de
l’organització (sorgida dels
empresaris locals de la nit) i per
part de l’Ajuntament, que va
rebre una gran resposta d’un
públic arribat d’arreu: Canadà,
Australia, Anglaterra; i també

de l’Estat espanyol, des de punts
com Madrid, Saragossa...

Certamen consolidat

“Prova de la consolidació és
que l’oferta hotelera ha estat
coberta un 100% i els bars
i restaurants, plens. Una
bona projecció del turisme
que l’economia local
agraeix”, diu el tinent d’alcalde
de Turisme, Àngel Verge.

Verge afegeix que “l’èxit del
festival va en la línia de

prolongar la temporada
amb esdeveniments que
atreguin força gent, però
d’ún públic molt respectuós
amb Calafell, el civisme i la
convivència”.

El director del festival, Lluís
Villoro, destaca el lligam
establert entre Calafell i el
certamen i agraeix el
desplegament publicitari que
va fer l’Ajuntament. Segons
Villoro, “la propera edició
serà encara més gran i
destacada”.

Més de 7.500 espectadors assisteixen
al Festival Rockabilly de Calafell

El certamen va copar l’oferta hotelera del municipi i va omplir bars, restaurants i comerços



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

Vielha e Mijaran
Ajuntament de CalafellInformació sobre el projecte d’agermanament amb la capital de l’Aran

www.vielha-mijaran.org
Web de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran

El primer equip del Club de Futbol Calafell ha
fet una estada de pretemporada a principis
de setembre a Vielha e Mijaran, la capital de
l’Aran agermanada amb el nostre municipi.
L’equip calafellenc, que aquesta temporada
2010-2011 debuta a Primera Territorial
després d’aconseguir l’ascens, va disputar un
partit amistós amb l’equip local de Vielha. A
més, els calafellencs van fer caminades pels
paratges de la vall, inclòs la popular ruta del
camí a Montgarri.

L’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, va
acompanyar l’equip a l’estada, per tal d’animar-
lo en el nou repte esportiu que enceta enguany.

Iva recordar que “l’esport és un dels àmbits
en què Calafell i Vielha podem
desenvolupar l’agermanament amb més
facilitat”.

Acaba l’estadada a l’Aran, el primer equip del
CF Calafell, que s’havia presentat davant
l’afició el passat 28 d’agost, va començar la
seva participació al campionat de Primera
Territorial. El regidor d’Esports, José Manuel
Núñez, ha volgut encoratjar l’equip a “fer
pinya i a aprofitar les instal·lacions
esportives que el poble posa a la seva
disposició per aconseguir nous èxits i
portar arreu el nom de Calafell”.

El primer equipo del Club de
Fútbol Calafell ha efectuado un
stage de pretemporada, a
principios de septiembre, en
Vielha e Mijaran, la capital del
Aran hermanada con nuestro
municipio. El equipo calafellense,
que esta temporada 2010-2011
debuta en la categoría de Primera
Territorial tras conseguir el
ascenso, disputó un partido
amistoso con el equipo local
de Vielha. Además, los
calafellenses realizaron varias
caminatas por los parajes del
Valle, incluida la popular ruta
del camino a Montgarri.

Hermanamiento a través
del deporte

El alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, acompañó al equipo
durante la estancia en Vielha para
animarlo en el reto deportivo que
inicia esta temporada. Y
aprovechó para recordar que
“el deporte es uno de los
ámbitos en los que Calafell y
Vielha podemos desarrollar
el hermanamiento con
mayor facilidad”.

Acabado el stage en Vielha, el
primer equipo del CF Calafell,
que se había presentado ante la
afición el pasado 28 de agosto,
comenzó su participación en el
campeonato de Primera Territorial.
El concejal de Deportes, José
Manuel Núñez, ha querido animar
al equipo a “formar un grupo
cohesionado y a aprovechar
las instalaciones deportivas
que el municipio pone a su
disposición para conseguir
nuevos éxitos y llevar el
nombre de Calafell por todas
partes”.

El futbol uneix Calafell
amb la capital de l’Aran

El CF Calafell fa una estada de pretemporada a la localitat agermanada de Vielha e Mijaran

L’equip del CF Calafell, al camp municipal de Vielha, amb els dos alcaldes, Jordi Sánchez (tercer per l’esquerra de la fila
del darrera) i Pau Perdices (a continuació).
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1 divendres

>Fira de Sant Miquel
a Segur de Calafell
Avinguda Catalunya
Horari d’obertura
d’11 a 15 h i de 18 a 23 h
Inauguració 12 h

2 dissabte

>9è Festival de Cultura
Urbana de Calafell
Campionat d’skate, mercat,
agrobike, dj’s, breakdance,
cursa de sacs...
Organitza
CAL (Comité d’Acció Local)
de 10 a 21 h
Esplanada del pavelló
municipal Joan Ortoll

>10è Cap de setmana
ibèric
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Jornada de portes obertes
Racons d’experimentació
(fer pa en forns ibèrics,
construir una casa ibèrica,
fer formatges i taller
d’arqueologia)
a les 11.30 h i a les 17 h
Visita teatralitzada
Reserva prèvia
977 694 683
info@ciutadellaiberica.com
Ciutadella Ibèrica
C-31, km 141,1

>Fira de Sant Miquel
a Segur de Calafell
Avinguda Catalunya
Horari d’obertura
d’11 a 15 h i de 18 a 23 h

>Poesia amb suc!
Amb Jordina Biosca
12 h
Biblioteca Ventura Gassol

3 diumenge

>10è Cap de setmana
ibèric
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Jornada de portes obertes
Racons d’experimentació
(fer pa en forns ibèrics,
construir una casa ibèrica,
fer formatges i taller
d’arqueologia)

11 h
Lluita d’ibers contra romans
a càrrec d’Ibercalafell
a les 11.30 h i a les 17 h
Visita teatralitzada
Reserva 977 694 683
info@ciutadellaiberica.com
Ciutadella Ibèrica
C-31, km 141,1

>II Triatló Calafell
750 metres nedant
20 quilòmetres bicicleta
5 quilòmetres corrent
Lliurament de dorsals a
partir de les 7 h
Plaça dels Països Catalans
Més informació
triatloncalafell. blogspot.com

>Fira de Sant Miquel
a Segur de Calafell
Avinguda Catalunya
Horari d’obertura
d’11 a 15 h i de 18 a 21 h

7 dijous

>Cinema d’igualtat

El Erizo
(França, 200)
Direcció
Mona Achache

Film apte a partir de 7 anys
Al multicinemes MCB
18 h projecció-col·loqui
22 h projecció
Entrada gratuïta

9 dissabte

>III Endurance Nordic
Walking
Competició de marxa nòrdica
en pro de la lluita contra el
càncer infantil
Informació i inscripcions
www.nordicwalkingseries.
com

10 diumenge

>III Endurance Nordic
Walking
Competició de marxa nòrdica
en pro de la lluita contra el
càncer infantil
Informació i inscripcions
www.nordicwalkingseries.
com

Calafellactivitats
octubre2010

Temporada
de marxa
nòrdica 2010

Sortides
guiades des
de la plaça
dels Països
Catalans.
Dissabte
i diumenge
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 31



15 divendres

>Històries enxampades.
Serps, gegants, nans i
goges
Amb Carles Alcoy
18 h
Biblioteca Casa Nova

16 dissabte

>Cafè filosòfic a la Casa
Barral
Tertúlia filosòfica a càrrec de
Sandra Pouza, llicenciada en
filosofia i professora.
Tema
L’amistat a l’era virtual
19 h
Museu Casa Barral

>Dia de l’Alimentació
Saludable
Diferents activitats.

24 diumenge

>Ballada de Sardanes
Amb la Cobla Reus
12.30 h
Parc de la Sínia

>Temporada de teatre
infantil de la Xarxa
El forn del lleó
18 h
Teatre Auditori municipal
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La regidoria de Treball de l’Ajuntament de
Calafell posa en marxa una nova Casa
d’Oficis. El projecte inclou dos mòduls de
formació: un de tècnic de sistemes
microinformàtics i un altre d’animació
sociocultural. Tots dos mòduls tindran una
durada de 1.800 hores lectives, que
s’impartiran d’octubre de 2010 a octubre
de 2011. L’horari lectiu és de dilluns a
divendres de 8 a 15 hores.

La Casa d’Oficis està adreçada a joves aturats
menors de 25 anys i s’ofereix un contracte
laboral de formació de sis mesos de durada.

La regidora de Treball, Yolanda Almagro,
explica que “continuem oferint
alternatives de formació en oficis que
tenen sortida laboral, perquè tot i la
crisi mantenen la demanda i una
elevada expectativa futura a llarg
termini”.

A més de la formació especialitzada de
cada mòdul, s’ofereixen també formació
complementària:

–formació complementària d’ESO
–formació en prevenció de riscos laborals
–formació en informàtica bàsica
–formació en medi ambient
–habilitats socials
–formació i assessorament en la recerca
de feina i emprenedoria

Per inscriure’s poden seguir-se aquestes
vies:

Presencialment
Masia de la Sínia
Rambla Nova s/n

Per telèfon
977 699 060

Per correu electrònic
formacio@calafell.cat

Inscripció online
www.ajcalafell.org/treball/ca/calafell-
formacio/casa-oficis/casa-oficis.html

La regidoria de Treball posa en
marxa una nova Casa d’Oficis

El concurs Rockcalafell busca descobrir
nous valors musicals catalans
Trenta grups musicals s’han inscrit per participar
en el concurs Rockcalafell, convocat per la
regidoria de Joventut de l’Ajuntament per
fomentar i donar a conèixer nous valors
musicals catalans. Els grups inscrits provenen
de Calafell, el Vendrell, Barcelona, Tarragona,
Mallorca, Tortosa, Cubelles, Torredembarra o
Terrassa.

El jurat ha fet una primera selecció i ha triat
dotze grups, que tindran l’oportunitat de tocar
en les semifinals del certamen. Aquestes

semifinals tindran lloc durant el mes d’octubre.
Seran cada divendres (dies 1, 8, 15, 22 i 29), de
19 a 21 hores, al pati del Casal Jove (Plaça
Alcalde Romeu s/n). La final serà el 20 de
novembre, a la carpa annexa al pavelló
poliesportiu municipal Joan Ortoll, entre els tres
millors grups. Hi haurà tres premis de 600, 250
i 150 euros. El concert final comptarà amb un
equip de so professional. Podeu trobar més
informació d’aquest concurs i enllaços a
l’espai de Myspace de cada grup a la web
www.joventut.calafell.cat

Ajuntament de Calafell
Regidoria de Treball

Calafell Formació



grups municipals

PSC-PM
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Hi ha crítiques que retraten a qui les fa

El contra govern de l’alcalde Sánchez

Cal una renovació dels polítics de Calafell!!

Sabem que en democràcia la tasca del govern està
subjecta a l’escrutini de l’opinió pública. Però que això
sigui així especialment en el cas del govern, no vol dir
que la tasca de l’oposició no pugui ser sotmesa a crítica.
Especialment, quan dóna tant de sí com en el cas de
Calafell. En política s’acostuma a dir que no tot s’hi
val. Però és que al nostre municipi s’hi valen, de vegades,
actituds que el mínim qualificatiu que mereixen és el
de pintoresques. Un no s’ha pogut passar tres anys de
vacances i, ara, per fer veure que s’ha fet alguna feina,
anar creant incendis per tot arreu, tot perjudicant no
pas al govern municipal, sinó projectes vitals i
subvencions encara més importants. Un no pot agitar
tota mena de fantasmes, fins i tot a risc de trencar la

cohesió social, per pescar uns quants vots. Un no pot
presentar-se com el súmmum de la moralitat, quan
des de l’oposició reclama tot el contrari del que feia
des del govern. Un no pot posar-se com a exemple
d’eficàcia, quan, xifres en mà, ha estat el governant
més ineficaç que ha conegut la història d’aquest poble.
En una altra ocasió vam escriure que el grup de
Convergència i Unió era un pur reflectiment de les
acusacions que feia als altres. Cada dia tenim més i
més elements per mantenir aquesta opinió. Hi ha
crítiques que retraten a qui les fa. És una actitud
demagògica i immoral, que és encara més visible
perquè a Calafell, afortunadament, no tota
l’oposició és igual.

L'alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, està donant
lliçons de com no s'ha de governar un municipi.
Un exercici que passarà a la història com un dels
pitjors malsons que ha patit la ciutadania
calafellenca en els darrers anys.

Contra el começ calafellenc: Deixant que els
“top manta” facin la competència deslleial i
perjudiquin l'economia de famílies i de comerços
calafellencs. Contra molts ciutadans i ciutadanes:
Afectats per una proposta del Pla d'Ordenació
Urbanística (POUM) que els perjudica de manera
greu. Contra el patrimoni històric: Sense fer

l'esforç per salvar l'únic edifici històric que ens
queda del nostre passat mariner, la Confraria
de Pescadors. Tot per fer realitat un dels seus
somnis napoleònics. O contra l'economia de
Calafell: Pagant sous desmesurats, com els
360.000 euros de nòmina que ja ha costat el
Manel Romero o els molts més euros dels altres
càrrecs de confiança, amb una gestió nefasta
dels diners de tots, han fet que el deute del
municipi sigui de 51 milions d'euros.

Aquest és el govern que es mereix Calafell?

Com ja vaig escriure en el darrer butlletí municipal,
prou ja d’inestabilitat política. Es va vendre un Pacte de
Reconciliació a l’inici de legislatura, i el temps ha
demostrat que no ha estat així. No han passat ni 4 anys
i ens trobem amb un espectacle llastimós davant el
conjunt de la ciutadania: 2 grups municipals dissolts i
6 regidors al Grup de No Adscrits, 5 dels quals estan
a l’Equip de Govern. L’Ajuntament ha de tornar a ser
la “Casa del Poble”, i no el Club d’uns pocs que viuen
d’esquena a les necessitats de la resta de les persones
que vivim al Municipi. La professionalització de la política
portada a terme per algunes persones, juntament amb
actuacions que són difícilment comprensibles pel conjunt
de la ciutadania que actua com a espectador, porta al

trencament del matrimoni entre ciutadà i polític. Allò
que és política ho decidim entre tots, no només entre
uns pocs que volen justificar allò injustificable. La política
no està renyida amb una actuació personal exemplar.
La política la fan les persones, i depèn del tipus de
persona que un sigui, farà una manera de fer política
o una altra. Per saber quin tipus de polític és una
persona, no només cal preguntar-li què entén per
política, sinó observar quines són les seves accions. El
problema de la vida política municipal de Calafell és
obvi: cal una renovació profunda de les persones que
es dediquen a la política. Si els partits polítics son les
persones, i aquestes porten inestabilitat a la nostra
política municipal, és evident que cal renovar-les.



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.

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




