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El passat 7 d’octubre vaig tenir l’oportunitat d’assistir a una
jornada sobre la qualitat com a eina per afrontar la crisi des
del sector turístic. He d’agrair, en primer lloc, el treball de
l’associació d’empresaris Fòrum Calafell per portar al nostre
municipi una cita d’aquest nivell: els màxims dirigents
empresarials del Camp de Tarragona i el Penedès, alcaldes
de tota la comarca, nombrosos empresaris de casa nostra...

Però també he de mostrar la meva satisfacció perquè es posi
sobre la taula un tema de tan candent actualitat. La crisi ens
incumbeix a tots i a tots ens agradaria tenir la clau per sortir-
ne. És evident que cal fer moltes coses, però sobretot hem
de ser capaços de mantenir la confiança que ens en sortirem.
I a més, que ho farem millor, preparats perquè determinades
situacions no es tornin a produir.

Calafell és un exemple clar dels problemes que no volíem
veure i que ens han portat a la present crisi. El nostre municipi
va apostar per un monoconreu de la construcció i a la vista
està el resultat. No hem de parlar tan sols de la destrucció
del territori i de l’impacte en els serveis públics. La falta
d’alternatives econòmiques s’ha traduït en atur i tancament
de negocis quan ha arribat la crisi.

Per això, cal tenir clar que hem de diversificar l’economia
local i que l’aposta ha de ser la qualitat, no la quantitat. És
l’esperit que anima el nou POUM, que ha superat ja la segona
aprovació (la provisional) de l’Ajuntament. L’objectiu és
preveure els serveis que Calafell necessita per esdevenir, per
fi, un municipi com tots els altres. Però amb un plus de qualitat
sempre que sigui possible. I tant l’actuació pública com la del
sector privat. Només així tindrem un futur amb garanties.

El pasado 7 de octubre tuve la oportunidad de asistir a una
jornada sobre la calidad como instrumento para afrontar la
crisis desde el sector turístico. Debo agradecer, en primer
lugar, la labor de la asociación Fòrum Calafell para traer a
nuestro municipio una cita de este nivel: los máximos dirigentes
empresariales del Camp de Tarragona y el Penedès, alcaldes
de toda la comarca, muchos de nuestros empresarios...

Pero también debo mostrar mi satisfacción porque se pusiera
sobre la mesa un tema de tan candente actualidad. La crisis
nos incumbe a todos y a todos nos gustaría tener la llave para
salir de ella. Es evidente que se necesita mucho, pero sobre
todo debemos mantener la confianza de que lo conseguiremos.
Y además, que lo haremos mejor, preparados para que ciertas
situaciones no vuelvan a repetirse.

Calafell es un ejemplo claro de los problemas que no quisimos
ver y que nos han llevado hasta aquí. Nuestro municipio
apostó por un monocultivo de la construcción y a la vista está
el resultado. No hablamos sólo de la destrucción del territorio
y del impacto en los servicios públicos. La falta de alternativas
económicas se ha traducido en paro y en cierre de negocios.

Por ello, debemos tener claro que hay que diversificar la
economía local y que la apuesta debe ser por la calidad, no
por la cantidad. Ese es el espíritu del nuevo POUM, que ha
superado ya la segunda aprobación (la provisional) del
Ayuntamiento. El objetivo es prever los servicios que Calafell
necesita para convertirse, por fin, en un municipio como
todos los demás. Pero con un plus de calidad siempre que
sea posible, tanto en la actuación pública com en la del sector
privado. Únicamente así tendremos un futuro con garantías.

Aquest és el camí
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde, a l’esquerra de la primera fila, amb els principals dirigents empresarials del Camp de Tarragona i del Penedès.



cultura

Les biblioteques de Calafell exposen al públic el seu fons d’obres de Mario Vargas Llosa.breus

Ja sónc cinc els grans premis, tres Nobel i dos Cervantes, sorgits de la cuina literària de l’editor

Aquest mes d’octubre, els
mitjans de comunicació ha
parlat de Calafell com “cuina
de premis Nobel”. I ho han fet
amb raó, ja que tres premis
Nobel de Literatura tenen
estrets vincles amb el nostre
municipi, gràcies a la figura de
Carlos Barral (Barcelona, 1928-
1989), l’editor que els  va
donar a conèixer com una nova
i brillantíssima generació
d’escriptors en castellà sorgida
a Llatinoamèrica durant la
segona meitat del segle XX.

El 7 d’octubre, l’Acadèmia
Sueca atorgava el Nobel de
Literatura 2010 a Mario Vargas
Llosa. Era el tercer Nobel sorgit
de la “cuina calafellenca”,
desprès de Gabriel García
Márquez (premiat el 1982) i
d’Octavio Paz (el 1990).

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, manifestava l’endemà
que “el primer comentari de
Vargas Llosa en saber la

notícia va ser un agraïment
a Barral, que va ser el seu
primer editor”. L’alcalde va
afegir que “el nou Premi
Nobel va recordar que Carlos
Barral va lluitar per obrir
Espanya a literatura, idees
i formes modernes”.

Vargas Llosa va escriure a
Callafel la tercera novel·la

Els tres Nobel compartien
estades amb Barral a la seva
casa del Passeig Marítim de Sant
Joan de Déu, avui convertida
en museu. Eren estades molt
productives literàriament. Per
exemple, Vargas Llosa va
escriure a Calafell gran part
de la seva tercera novel·la, La
casa verde, que va veure la llum
l’any 1966. El recent Nobel ja
havia adquirit renom amb
l’anterior La ciudad y los
perros (1963), que li havia editat
Barral, tot i el parer advers
que hi havia a la pròpia editorial
Seix Barral. Altres autors que

van viure aquella època
recorden que Vargas Llosa
començava a treballar ben
d’hora i que s’estava deu hores
al dia davant la màquina
d’escriure.

La “collita Barral” no es limita
als tres autors esmentats.
Altres escriptors de renom
formen part d’aquest grup.
Entre ells, dos guanyadors del
Premi Cervantes, el més
prestigiós per als autors en
llengua espanyola: Jorge
Edwards, a qui li va ser concedit
l’any 2000, i Juan Marsé, que
el va rebre el 2008. Edwards
va arribar a comprar-se una casa
al nucli del Poble, al carrer
Principal, que va vendre fa pocs
anys. Marsé, de la seva banda,
tenia vinculació també amb els
pobles de Sant Jaume dels
Domenys i de l’Arboç, on va
passar part de la seva infantesa.

La relació entre tots ells no s’ha
perdut mai, tot i que alguns,

com el propi Barral o Octavio
Paz ja són difunts. En aquest
sentit, l’alcalde relata una
anècdota de l’any 2000, quan
Jorge Edwards va rebre el
premi Cervantes. “Durant la
recepció oficial, a la qual
vaig assistir convidat per
Edwards, em va presentar
a Vargas Llosa i vam parlar
una estona sobre Carlos
Barral. Llosa em va dir que
vindria a Calafell si el
convidàvem a alguna
activitat relacionada amb
Barral. ‘Por Carlos lo que
haga falta’, em va dir”.

Per això, l’Ajuntament ha remès
un felicitació al nou Nobel i ha
fet un primer contacte per una
possible visita a Calafell. “El
llegat Barral és amplíssim i
a Calafell no l’explotem en
tota la seva extensió. Està
bé tenir el Museu, però
hem de posar més coses en
marxa. Ja fem moviments
en aquest sentit”, diu l’alcalde.

PREMIS NOBEL
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Repòquer Barral
PREMIS CERVANTES

Jorge Edwards
Santiago de Chile,

Chile (1931)
Premi Cervantes 1999

Juan Marsé
Barcelona

(1933)
Premi Cervantes 2008

Gabriel García
Márquez

Aracataca, Colòmbia
(1927)

Premi Nobel 1982

Octavio Paz
Ciutat de Mèxic, Mèxic

(1914-1998)
Premi Nobel 1990

Mario Vargas Llosa
Arequipa, Perú

(1936)
Premi Nobel 2010

Premi Cervantes 1994
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Acabades les obres de la nova vorera de la Rambla Mossèn Jaume Tobella, finançada pel Pla Zapatero.breus

L’alcalde, Jordi Sánchez, i el
conseller de Governació i
Administracions Públiques
de la Generalitat, Jordi Ausàs,
van inaugurar el 8 d’octubre
les obres de remodelació del
nucli històric. En la renovació
integral d’aquest espai, que
inclou la plaça de Catalunya,
la plaça de la Constitució i els
carrers de l’Esglèsia, Principal,
de les Penyes, de l’Aire i Major,
s’hi ha invertit un milió d’euros,
dels quals 340.000 han estat
aportats per la Generalitat
mitjançant el Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya.

L’alcalde va definir l’obra com
“la culminació d’un somni,
el de tenir endegat un
sector, al peus del Castell,
on va arrencar la història
del que avui és el nostre

poble”. Va afegir que
“aquesta obra ha sabut
preservar la memòria
històrica d’aquest indret,
però també modernitzar
aquest espai i fer-lo mirar
al futur, perquè un poble
sense projecte és un
poble sense futur”.

De la seva banda, el conseller
de Governació va explicar el
projecte com “una obra amb
ànima,  una obra de les
que fan poble”. Ausàs va
subratllar que “el projecte
correspon a un urbanisme
de qualitat, que integra i
cohesiona, i per això el
Govern de Catalunya està
 molt satisfet d’haver-hi
pogut col·laborar”.

Un dels trets principals del

projecte és que els vials han
passat a ser zona amb ús
preferent per als vianants.
També s’han renovat totes les
xarxes de servei i s’han creat
les que no existien i s’han
retirat els cablejats aeris.
L’objectiu d’aquestes obres era
millorar la qualitat de vida del
barri i, a la vegada, posar en
valor el patrimoni històric
perquè sigui un actiu turístic.

La remodelació del nucli
històric continuarà aquest
mateix any amb l’engegada
de les actuacions previstes en
el projecte de la Llei de Barris,
ja aprovat per la Generalitat,
amb una inversió al 50% de
7,65 milions d’euros. Les obres
i les iniciatives socials previstes
en el projecte s’executaran
en quatre anys.

Un milió d’euros d’inversió a la plaça de Catalunya i voltants

Inaugurades les obres de
remodelació del nucli antic

El alcalde, Jordi Sánchez, y el
conseller de Governació i
Administracions Públiques de la
Generalitat, Jordi Ausàs,
inauguraron el 8 de octubre las
obras de remodelación del núcleo
histórico. En la renovació integral
de este espacio, que incluye la
plaza de Catalunya y sus aledaños,
se ha invertido un millón de euros,
de los que 340.000 han sido
aportados por la Generealitat
mediante el Plan Único de Obras
y Servicios de Catalunya.

El alcalde definió la obra como
“la culminación de un sueño,
la de tener ya en marcha un
sector, a los pies del Castillo,
donde arrancó la historia de lo
que hoy es nuestro pueblo”.
Añadió que “esta obra ha
preservado la memoria histórica
de este lugar, pero también
modernizarlo y hacerlo mirar
el futuro, porque un pueblo
sin proyecto es un pueblo sin
futuro”.

Por su parte, el conseller de
Governació explicó el proyecto
como “una obra con alma, una
obra que fa poble”. Ausàs dijo
que “es urbanismo de calidad,
que integra y cohesiona, y el
gobierno de Catalunya está
satisfecho de haber podido
colaborar”. Uno de los rasgos
del proyecto es que los viales han
pasado a ser zona con uso peatonal
preferente. También se han
renovado las redes de servicios y se
han creado las que no existían y se
han retirado los cableados aéreos.

La remodelación del núcleo antiguo
continuará este mismo año con el
inicio de las actuaciones del
proyecto de la Ley de Barrios,
aprobado por la Generalitat con
una inversión al 50% de 7,65
millones de euros. Las obras e
iniciativas sociales previstas se
ejecutarán en cuatro años.

grans actuacions

L’alcalde i el conseller contemplen la plaça de Catalunya des del ‘balcó’ del carrer de les Penyes.



Persones comdemnades per delictes de trànsit fan a Calafell serveis socials en cap de setmana.breus
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grans actuacions

cronologia de les obres
3 de novembre de 2009 11 de novembre de 2009

21 de gener de 2010

19 de febrer de 2010 12 de març de 2010 26 de març de 2010

10 de maig de 2010

29 de juliol de 2010

16 de juny de 20108 de juny de 2010

29 de gener de 201014 de gener de 2010

23 de novembre de 2010
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El canvi de model queda
evidenciat en unes poques
dades. Per exemple, que es
redueixen 70 hectàrees de sòl
urbanitzable. I que s’ha acabat
creant un parc urbà de 84
hectàrees a Segur de Dalt, on
abans s’havien d’edificar 2.000
habitatges. L’alcalde, Jordi
Sánchez, es mostra satisfet

d’haver tirar endavant el Pla
d’Ordenació Urbanístic
Municipal que dibuixa el Calafell
de l’any 2025 preservant els
valors del municipi. Sánchez
defensa que era un dels
compromisos d’aquest mandat
i que “era important parar,
reflexionar i planificar. El
Pla d’Ordenació respon a
aquesta premissa perquè
és un full de ruta per als

propers anys que defensa
els valors de Calafell, com
l’entorn natural, el patrimoni
històric i la qualitat de vida”.

L’alcalde subratalla que el POUM
“ha recollit la immensa
majoria de les al·legacions
presentades per la
ciutadania”. Després de
l’aprovació inicial, l’Ajuntament
va iniciar un procés de

participació ciutadana que va
generar 1.442 al·legacions.
D’aquest nombre, s’han
acceptat 1032 en la seva
totalitat, 243 en una acceptació
parcial, i 167 no s’han acceptat.
És a dir, que s’han acceptat el
89% de les al·legacions
presentades.

Un resultat més ric

Ramon Ferré, tinent d’alcalde
de Territori, diu que “les
aportacions ciutadanes fan
que la proposta resulti més
rica i viable que la inicial”.
També destaca que “els canvis
introduïts mantenen els
objectius generals del
document inicial”.

L’equip de govern valora l’elevat
nombre d’al·legacions perquè
s’ha fet una bona tasca de
difusió del POUM inicial, que
segons Ferré “va permetre que
tothom tingués l’oportunitat
d’opinar”. Aquesta era la
voluntat municipal “perquè el
POUM determina el Calafell
de l’any 2025” i era important
que “els calafellencs i
calafellenques coneguessin
el projecte, se’l fessin seu i
fessin les aportacions
oportunes”, destaca Ferré.

L’alcalde agraeix al veïnat la seva
“valuosa” aportació al POUM,
perquè “l’han millorat”, i
també l’aportació del Consell
Assessor Urbanístic, òrgan de
participació de la societat civil
que ha celebrat unes 50
reunions.

L’aprovació provisional del POUM recull el 90% de les al·legacions presentades per la ciutadania

L’Ajuntament posa fre al
creixement descontrolat i
crea sòl per a equipaments

Sessió del Consell Assessor Urbanístic (CAU) el dia abans del ple d’aprovació provisional.

breus Acabades les obres de la vorera nord del Passeig Marítim, a la zona propera al Port de Segur.

ve de la portada



A licitació les obres dels carrers de l’Aire, les Penyes i Major i de la plaça del Trinquet.breus

LA DADA

Punts claus
del POUM

Frenar el creixement
urbanístic desmesurat.

Protegir els valors
paisatgístics i el patrimoni
natural.

Disposar de sòl per construir
equipament i serveis,
especialment a Segur
(educatius, sanitaris,
esportius i culturals), així
com habitatge protegit.

Potenciar noves centralitats
per impulsar i diversificar
l’activitat econòmica.

Preservar el patrimoni històric
i la identitat urbanística del
nucli antic.

Crear un nou model de ciutat
al centre de Segur, més urbà
i amb serveis.

Cohesionar el municipi
mitjançant la reforma de la
carretera C-31.

300 milions
d’euros
És el que valdrien, si
s’haguessin de comprar en
el mercat, els terrenys que
el POUM ha reservat per a
la creació de nous
equipaments. Fins ara, no
han estat rars els casos en
què l’Ajuntament ha hagut
de comprar solars a preus
de mercat, per poder-los
destinar a equipaments.

Es creen nous equipaments,
especialment a Segur.

Apareixen nous sòls
d’equipaments a Segur Platja.

S’assoleix la propietat
de l’antic Hotel Segur.

Al Poble s’obté la Masia de Cal
Rion, la Masia de la Font i l’antic
cinema de Cal Xalomó.

A la Platja, el cinema Iris passa a ser
centre cívic.

S’obté un local de 700 m2
a l’Estany per a equipaments.

S’obté la cessió de Cal Perotet a
Valldemar.

On seran els nous
equipaments (resum)

Noves zones
d’equipaments.

Noves
centralitats.

Protagonisme de la C-31, que es
convertirà en la rambla que uneixi
Calafell i Segur.

Es proposa crear un centre urbà a
Segur amb més comerços.

Apareix una nova centralitat
a Mas Mel.

Es proposen dos hotels i s’afavoreix
la renovació dels actuals.

Es permet el comerç de proximitat
a les urbantizacions.

Noves centralitats per
impulsar l’economia

7

territori
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Ja han estat substituïts més del 50% dels fanals inclosos en el projecte d’enllumenat públic eficient.breus

La Policia local de Calafell ha
reconegut, amb motiu de la
seva festa patronal, els serveis
més destacats realitzats pels
seus agents durant el darrer any.

Entre ells, els que van
desenvolupar una operació
relacionada amb el tràfic de
drogues, el passat 16 de
setembre, gràcies a la qual es

van confiscar 11 quilos de
marihuana i detenir una
persona. Aquesta actuació va
 permetre posteriorment la
detenció de més persones i la

confiscació d’un total de 90
quilos de droga. Els policies
distingits són els agents Diego
Molina i Mònica Bertrán. La
festa patronal va aprofitar-se
també per felicitar diferents
agents per la seva permanència
en el servei de seguretat pública:
Manuel Ojeda Vivas, per 35
anys de servei; i Ramon Pons
Pla, per 15 anys de servei.

En la seva intervenció, l’alcalde,
Jordi Sánchez, va voler destacar
la necessitat d’un “esperit
de servei públic”, que és
“imprescindible quan una
crisi requereix encara més
dedicació i sensibilitat”.

La tinent d’alcalde de Via Pública
i Seguretat Ciutadana, Ana
María González, va subratllar,
de la seva banda, el treball
realitzat per la Policia, “que és
garant de la llibertat i la
tranquil·litat de tots”. Va
reconèixer també “la
professionalitat d’aquest cos
de seguretat” i “els bons
resultats de la col·laboració
amb els Mossos d’Esquadra”.

La Policia local reconeix la tasca
meritòria dels seus agents

seguretat ciutadana

L’alcalde i la regidora de Seguretat Ciutadana passen revista a la formació de la Policia local.

Patrulles conjuntes
de Policia local i
Mossos d’Esquadra

Els Mossos d’Esquadra i la Policia
local han realitzat aquest estiu passat
accions conjuntes al municipi de
Calafell. A les zones més turístiques
es van poder veure patrulles
conjuntes, formades per un agent de
cada cos de seguretat. A més, totes
dues forces han fet funcionar una
oficina conjunta de recollida de
denúncies. Les accions conjuntes van
continuar al setembre contra el ‘top
manta’. A la imatge, actuació de
policies locals i mossos durant una
emergència per raons sanitàries.



Per informar-se de l’accès inalàmbric a Internet visiteu www.iberbanda.cat o truqueu al 1632.breus

Segons Jordi Sánchez, es guanyaria en eficàcia i en participació

L’alcalde proposa mandats de
sis anys, amb un màxim de dos
L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, ha reclamat una
reforma de la llei de règim local
i de la llei electoral perquè les
legislatures municipales siguin
de sis anys, com passa a països
França, en comptes dels quatre
anuals. A la vegada, perquè
s’implanti una limitació de
dos mandats consecutius
com a màxim. L’alcalde va fer
aquestes declaracions  durant
els actes de la festa patronal
de la Policia local, el passat 7
d’octubre.

Segons Jordi Sánchez, “un
període de dotze anys és
més que suficient per deixar
un bon resultat del teu pas
per l’Ajuntament, i és igual
que la impronta es deixi
des del govern que des de
l’oposició”.

L’alcalde també va recordar que
“com he dit altres vegades,
els actuals mandats de
quatre anys són de només
tres anys efectius, perquè
si entres a governar de nou
ho fas amb mig exercici ja
transcorregut i sovint amb
un pressupost que no és el
teu”.

“La durada del mandat”, va
afegir, “complica molt el
compliment del programa

amb què t’has compromés
amb l’electorat perquè els
projectes cada dia són més
complexos i la seva gestió,
en una època en què no és
fàcil aconseguir els recursos
econòmics necessaris,
resulta encara més llarga i
complicada”.

L’alcalde de Calafell va
reconèixer que “calen canvis
legislatius importants, però
també de mentalitat, per
assolir la fita que proposo.
En tot cas, ens toca decidir
si volem mantenir una
actitud conservadora o
avançar cap al que ja fan a
altres països no mancats
precisament d’experiència
democràtica, i que ho han
resolt amb molta eficàcia i
eficiència”.

El conseller de Governació i
Administracions Públiques de
la Generalitat, Jordi Ausàs, veu
bé la iniciativa de l’alcalde de
Calafell. Segons va dir Ausàs
als mitjans de comunicació en
acabar la inauguració de la
plaça de Catalunya, “hi ha
tot un seguit de qüestions
que hem de repensar i una
d’elles són els períodes
dels mandats, perquè els
ajuntaments puguin
desenvolupar del tot les
idees i projectes que han
proposat als ciutadans:
tenir la idea, buscar el
finançament, executar
l’obra i la puguin finalitzar.
De vegades, quatre anys
són un període massa curt
per a processos que són
llargs”. El conseller va afegir
que, amb mandats de sis anys,
“aconseguiríem uns
ajuntaments més potents
i, per tant, és una idea a
posar sobre la taula”.

Pel que fa a la limitació de
mandats, Ausàs va indicar que
“seria una qüestió
complicada de regular i que,
en tot cas, escapa de les
competències de la
Generalitat. Caldria una
iniciativa del govern estatal
o de les Corts Generals. Però
a mi em sembla que massa
anys, les  mateixes persones
al capdavant de les mateixes
institucions, provoquen tota
mena de   vicis i d’equívocs”.
I va afegir que “és una opinió
personal, però no ho veig
malament. No dic dos,
però sí una limitació en
general”.

El conseller
de Governació
ho veu bé

9

institucional

El conseller de Governació, amb l’alcalde i l’arquitecte de la plaça de Catalunya, Antoni Casamor.

‘Calen canvis
legislatius,
però també de
mentalitat’
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El Castell acull un homenatge a Lluís Companys, amb motiu del 70è aniversari del seu afusellament.breus

L’Ajuntament ha tret a licitació
les obres de remodelació i
ampliació de l’antic cinema
Iris, que es convertirà en el
centre cívic del nucli de la
Platja. Els treballs surten a
concurs per un import de
1.477.179,44 euros (IVA
inclòs) i el termini d’execució
serà de catorze mesos. Això
vol dir que el centre cívic obrirà
les portes a principis de l’any
2012.

La reforma de l’antic cinema
habilitarà un espai polivalent
de 375 metres quadrats a la
sala de projeccions. A més,
sobre l’espai que ocupava
l’accès a la sala i les taquilles
s’aixecaran tres plantes, amb
dos locals per planta per a

entitats locals. L’Ajuntament
ha aconseguit la cessió del
cinema per 50 anys,
mitjançant un conveni amb la
Confraria de Pescadors de Sant
Pere, que n’és la propietària.
Segons els acords amb
l’entitat, una part de l’edifici
serà usada com a Llar del
Pescador Jubilat.

L’alcalde, Jordi Sánchez,
explica que “un dels nostres
compromisos era posar en
marxa centres cívics. Vam
adquirir el centre recreatiu
de la Cooperativa Agrícola
per a centre cívic del Poble
i amb la Llei de Barris el
refarem i ampliarem. I ara
és a punt de començar el
de la Platja”. L’alcalde

aprofita per destacar la
dificultat d’aconseguir espais
per a equipaments en un
municipi que ha estat víctima
de l’especulació durant molts
anys. “No obstant, estem
trobant bones solucions
que, a més, ajuden a
salvaguardar edificis
d’interés i, sobretot,
complint promeses
electorals”, afegeix.

L’Iris va tancar com a sala
d’exhibició fa uns anys i des
de llavors ha estat usat
ocasionalment per a alguns
actes públics. L’antic cinema
està situat en un lloc
excepcional, a la confluència
dels carrers Vilamar i Mallorca,
al cor del nucli de la Platja.

La inversió serà d’un milió i mig d’euros i els treballs duraran 14 mesos

L’Ajuntament treu a concurs
les obres del centre cívic
de l’antic cinema Iris

El Ayuntamiento ha sacado a
licitación las obras de remodelación
y ampliación del antiguo cine Iris,
que se convertirá en el centro cívico
del núcleo de la Platja. El proyecto
sale a concurso por un importe de
1.477.179,44 euros y el plazo de
ejecución será de catorce meses.
Por tanto, el centro cívico abrirá
sus puertas a principios de 2012.

La reforma del cine habilitará un
espacio polivalente de 375
metros cuadrados en la sala de
proyecciones. Además, encima del
acceso a la sala y las taquillas se
levantarán tres plantas, con dos
locales por planta para entidades
locales. El Ayuntamiento ha
conseguido la cesión del cine por
50 años, mediante un convenio con
la Cofradía de Pescadores de Sant
Pere, que es la propietaria del local.
Según los acuerdos con la entidad,
una parte del edificio se destinará
a Llar del Pescador Jubilat.

El alcalde, Jordi Sánchez, explica
que “uno de los compromisos
de este mandato era poner en
marcha centros cívicos.
Adquirimos el centro recreativo
de la Cooperativa Agrícola para
centro cívico del Poble y con la
Ley de Barrios lo reharemos y
ampliaremos. Y ahora ya está a
punto de comenzar el de la
Platja”. El alcalde destaca la
dificultad de conseguir espacios
para equipamientos en un
municipio víctima muchos años de
la especulación. “No obstante,
estamos dando con buenas
soluciones que ayudan a
salvaguardar edificios de interés
y, además, cumplimos promesas
electorales”, añade. El Iris cerró
años atrás como sala de exhibición
y desde entonces ha sido usado
ocasionalmente para a algunos
actos públicos. El antiguo cine tiene
una situación privilegiada, en el
cruce de las calles Vilamar y
Mallorca, en el corazón de la Platja.

equipaments

El projecte és a les dependències de la Platja fins al 14 de novembre (a la foto, la inauguració).
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Segur de Calafell va respirar
vida comercial per tots els
seus porus els dies 1, 2 i 3
d’octubre a l’avinguda
Catalunya, gràcies a la
recuperació de la històrica
Fira de Sant Miquel. El
certamen, especialitzat en
l’oulet, però oberta també a
altres sectors, va acollir 20
expositors i va rebre 5.000
visitants.

La Fira va tenir com a activitat
paral·lela una mostra
gastronòmica, a càrrec del
col·lectiu local de restauradors
“El gust és nostre”. I Vielha e
Mijaran, municipi agermanat
amb Calafell, va participar

entre els expositors, tot
informant dels atractius
turístics de l’Aran.

Combatre la crisi

El tinent d’alcalde de Comerç,
Carles Rion, destaca l’èxit de
la Fira, tot comentant que
davant la crisi econòmica
“podem prendre dues
actituds: quedar-nos a
casa i esperar que ens ho
solucionin tot, o sortir al
carrer i emprendre
iniciatives amb ganes i
il·lusió”. En aquest sentit,
felicita els comerciants i
empresaris de Segur i
especialment la seva

associació, per l'aposta que
han fet per la fira.

Rion afegeix que “un dels
objectius de l’Àrea de
Comerç era recuperar la
fira de Segur de Calafell i
per això no podem estar
si no és satisfets”.

El primer tinent d’alcalde de
Vielha, Josep Calbetó, va
aprofitar per destacar que la
presència de l’Aran demostra
que “l’agermanament
funciona” i va subratllar la
importància de recuperar un
certamen que ja coneixia, pel
fet d’estiuejar a Calafell des
de fa prop de 40 anys.

20 expositors i 5.000 visitants, balanç del recuperat certamen

Segur respira vida comercial
amb la fira de Sant Miquel

Segur de Calafell respiró vida
comercial por todos sus poros los
días 1, 2 y 3 de octubre en la
avenida Catalunya, gracias a la
recuperación de la histórica feria
de Sant Miquel. El certamen,
especializado en el outlet, pero
abierta también a otros sectores,
acogió a 20 expositores y recibió
a 5.000 visitantes.

La feria tuvo como actividad
paralela una mostra gastronómica
a cargo del colectivo local de
restauradores “El gust és nostre”.
Y Vielha e Mijaran, municipio,
hermanado con Calafell, participó
entre los expositores, informando
de los atractivos turísticos del Valle
de Arán.

Combatir la crisis

El teniente de alcalde de
Comercio, Carles Rion, destaca el
éxito de la feria, comentando que
ante la crisis económica “podemos
quedarnos en casa y esperar
que nos lo resuelvan todo, o
salir a la calle y emprender
iniciativas con ganas e ilusión”.
En este sentido, felicita a los
comerciantes y empresarios de
Segur y especialmente a su
asociación, por la apuesta que han
hecho por la feria.

Rion añade que “uno de los
objetivos del Área de Comercio
era recuperar la feria de Segur
de Calafell y por ello no
podemos estar más que
satisfechos”.

El primer teniente de alcalde de
Vielha, Josep Calbetó, aprovechó
para destacar que la presencia del
Valle de Arán demuestra que “el
hermanamiento funciona” y
subrayó la importancia de recuperar
un certamen que ya conocía, por
veranear en Calafell desde hace
cerca de cuarenta años.

Acte inaugural del certamen. D’esquerra a dreta de la imatge, el primer tinent d’alcalde de Vielha e Mijaran, Josep Calbetó;
el tinent d’alcalde de Comerç, Carles Rion; l’alcalde de Calafell, Jordi Sánchez, i el president de Segur Centre, Josep Pallarés.



La regidoria de Treball de
l’Ajuntament ha représ el cicle
d’esmorzars formatius que va
engegar el passat curs. Durant
aquest 2010 n’hi haurà un total
de quatre i el celebrat a les
acaballes de l’estiu era el segon.
Els esmorzars formatius són una
activitat que permet posar en
contacte empresaris i
emprenedors locals i, a la
vegada, oferir-los informació
d’interès o actualitat per a la
seva activitat professional.

En aquesta ocasió, la trobada
va tenir com a ponent Antoni
Pasqual Picarin, consultor de
l’empresa Genial Consulting
Group. Van assistir-hi tretze
empresarisi emprenedors
calafellencs. El ponent va

dissertar àmpliament sobre els
sectors emergents per a nous
negocis. Segons explica la
regidora de Treball, Yolanda
Almagro, “sempre és vital
encertar el sector al qual
ens volem dedicar, però en
la situació actual ho és
encara més identificar els
nous nínxols de negoci i
les oportunitats d’ocupació
que aquests generen”.

A més d’obtenir informació
valuosa, en un format àgil i que
no ocupa gaire temps, els
esmorzars serveixen, diu la
regidora, per “bastir relacions
professionals i crear una
xarxa entre els empresaris
i emprenedors”.

Afegeix Almagro que una xarxa
d’aquestes característiques
“reportarà beneficis i
avantatges per a tots els
que en participin, des de
compartir esforços a poder
generar oportunitats de
negoci conjuntes. És un
objectiu prioritari que
volem potenciar des de la
regidoria de Treball,
mitjançant el programa
Calafell Empresa”.

La concejalía de Trabajo ha
retomado el ciclo de desayunos
formativos que inició el pasado
curso. Durante 2010 habrá
cuatro sesiones y el de finales
de verano era el segundo. Los
desayunos formativos son una
actividad que permite poner en
contacto a emprendedores y
empresarios locales y, a la vez,
ofrecerles información de
interés o actualidad para su
quehacer profesional.

En esta ocasión, el encuentro
tuvo como ponente a Antoni
Pasqual Picarin, consultor de la
empresa Genial Consulting
Group. Asistieron trece
empresarios calafellenses. El
ponente disertó ampliamente
sobre los sectores emergentes
para nuevos negocios. Según
explica la concejal de Trabajo,
Yolanda Almagro, “siempre
es vital acertar el sector al
que nos queremos dedicar,
pero en la situación actual
lo es todavía más identificar
los nuevos nichos de negocio
y las oportunidades de
ocupación que generan”.

Además de obtener
información valiosa, en un
formato ágil y que ocupa poco
tiempo, los desayunos sirven,
dice la concejal, para “crear
relaciones profesionales y
establecer una red entre
empresarios y
emprenedores”.

Añade Almagro que una red
de este tipo “reportará
beneficios y ventajas a
quien participe en ella,
desde compartir esfuerzos
a generar oportunidades
de negocio conjuntas. Es
un objetivo prioritario que
queremos potenciar desde
de la concejalía de Trabajo,
mediente el programa
Calafell Empresa”.
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treball

Empresaris locals de posen en marxa nous productes turístics basat en l’enoturisme i en el golf.breus

Els participants en l’esmorzar formatiu celebrat a les acaballes de l’estiu.

Esmorzars
per posar en
contacte els
empresaris

Xarxa de professionals
‘made in Calafell’

reportatge  ·  La regidoria de Treball promou el ‘networking’
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Trobareu més informació a la web municipal (www.calafell.cat) i al canal Youtube de l’Ajuntament.breus

EL PROJECTE

El projecte de l’equip de
govern preveu finançar la
inversió en el nou mercat
municipal amb un model mixt.
Al costat de les parades
tradicionals, hi haurà una
superfície comercial, que
ocuparà un 50% del mercat.
L’operador adjudicatari farà la
inversió, d’aproximadament
set milions d’euros, i podrà
explotar 1.500 dels 3.000
metres quadrats que tindrà el
nou mercat.

El nou edifici allotjarà altres
equipaments, com la nova seu
de la biblioteca municipal, que
se situarà en una planta
superior, amb accès directe al
carrer i els necessaris aïllaments
acústics. El cost d’aquesta
planta també anirà a càrrec del
concessionari, així com la
construcció de 300 places
d’aparcament, 200 de les
quals seran soterrànies.

Un model mixt
per finançar la
inversió

Imatge d’arxiu de la presentació dels projectes per al nou mercat municipal, el 10 de desembre de 2008.

L’Ajuntament desbloqueja
urbanísticament la creació
del nou mercat municipal

La trama urbana consolidada permet ordenar els equipaments comercials

El ple de l'Ajuntament de
Calafell, celebrat el 22 de
setembre passat amb caràcter
extraordinari, va desbloquejar
urbanísticament la construcció
del nou mercat municipal, al
costat de l’edifici de l’actual.
La sessió plenària va aprovar
el document definitiu que
delimita la trama urbana
consolidada, dins de la qual
es poden ubicar equipaments
comercials, entre ells el nou
mercat municipal.

El document de la trama urbana
consolidada determina també
la possibilitat d’instal·lar al

municipi superíficies comercials
de més de 800 metres quadrats.
La nova delimitació també
possibilita actuar sobre el mercat
de Segur de Calafell.

Evitar la dispersió

El tinent d'alcalde de Territori,
Ramon Ferré, i el de Comerç,
Carles Rion, subratllen la
importància del document
aprovat, que reordena la
ubicació de superfícies
comercials al municipi i, a la
vegada, solventa el tràmit
perquè el nou mercat pugui
ser una realitat.

Segons explica Ramon Ferré,
“les possibles superfícies
s’instal·laran on diu la llei
d’equipaments comercials
de Catalunya, és a dir, en
sòls residencials del teixit
urbà, cosa que evitarà una
dispersió que causaria
problemes de mobilitat i
afectaria el comerç local de
proximitat”.

Tècnicament, l'Ajuntament va
procedir a verificar el text refós
que incorpora les peticions
efectuades per la Generalitat.
Aquestes demandes es
circumscrivien a excloure el

camp de futbol municipal del
Passeig de la Unió de la trama
urbana consolidada. L’acord
es va prendre amb 19 vots a
favor i un en contra.

Per la seva part, el tinent
d'alcalde Carles Rion qualifica
de “molt bona notícia per
a Calafell” que s’hagi
desbloquejat el projecte del
mercat i assegura que
“batallarem fins al darrer
moment per fer realitat
el mercat. Resoltes les
qüestions  legals, el concurs
per adjudicar el mercat ja
no té cap obstacle”.

comerç



Podeu trobar tota la informació sobre la regidoria de Treball a www.ajcalafell.org/treballbreus

La regidoria de Treball de
l’Ajuntament posarà en
marxa fins a final d’any deu
noves activitats de formació
per a treballardors aturats i
en actiu i per a emprenedors
i empresaris, que oferiran
places a unes 200 persones.
D’aquests cursos, tres són
oferts en línia, “tot recollint
una línia de treball que ha
tingut força èxit en anys
precedents”, segons ha
explicat la regidora de Treball,
Yolanda Almagro.

Aquest paquet formatiu
ofereix 700 hores lectives. El

curs amb més hores és el
d’auxiliar de gerontologia i
d’atenció personal a
discapacitats: 450 hores més
80 hores de pràctiques.

Sortida laboral

Almagro explica que “aquest
és el millor exemple que
oferim formació en oficis
que tenen sortida laboral,
tot i la crisi. L’atenció a les
persones és un nínxol
d’ocupació amb força
futur”.

L’oferta formativa fins a final

d’any de Treball de Calafell
inclou diferents formats, a més
dels cursos mitjançant internet,
com els esmorzars formatius
(llegiu la pàgina 12). En atenció
als temps de crisi que vivim, la
regidoria reforça la formació
que ajuda a superar els
problemes que es deriven de
la situació. En aquest sentit,
els participants podran seguir
cursos sobre tècniques
avançades de venda,
dinamització empresarial,
preparació personal,
optimització del temps de
treball o màrqueting amb
escassos recursos.

700 hores de formació entre cursos presencials, cursos en línia i trobades formatives de curta durada

La regidoria de Treball
formarà 200 treballadors
d’aquí a final d’any

La concejalía de Trabajo del
Ayuntamiento pondrá en marcha
hasta fin de año diez nuevas
actividades de formación para
trabajadores en paro y en activo y
para emprendedores y empresarios,
que ofrecerán plazas a unas 200
personas. De estos cursos, tres se
ofrecen en línea, “siguiendo
una línea de trabajo puesta en
marcha durante este mandato
y que ha tenido notable éxito
en años precedentes”, según ha
explicado la concejal de Trabajo,
Yolanda Almagro.

Este paquete formativo ofrece
700 horas lectivas. El curso con
más horas es el de auxiliar de
gerontología y de atención personal
a discapacitados: 450 horas más
80 horas de prácticas.

Salida laboral

Almagro explica que “éste es el
ejemplo más claro de que
ofrecemos formación en oficios
que tienen salida laboral
incluso en situación de crisis.
La atención a las personas es
un nicho de ocupación con
mucho futuro”.

La oferta formativa hasta fin de año
de Treball de Calafell incluye
diferentes formatos, además de
los cursos mediante internet, como
los desayunos formativos (ver la
página 12). En atención a los
tiempos de crisis económica que
vivimos, la concejalía de Trabajo
ha reforzado la formación que
ayuda a superar los problemas
que se derivan de la situación. En
este sentido, los participantes
podrán seguir cursos sobre
técnicas avanzadas de venta,
dinamización empresarial,
preparación personal para afrontar
retos, optimización del tiempo de
trebajo o márketing con escasos
recursos.

treball

La regidora de Treball, Yolanda Almagro, en una imatge d’arxiu, inaugurant una activitat de formació adreçada
prioritàriament a dones.
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www.parlament2010.cat
Web oficial de la Generalitat de Catalunya amb tota la informació del procés electoral

L’Ajuntament engega una campanya per fomentar la separació domèstica dels residus.breus

On heu
de votar
el 28-N

Aquest gràfic recull, de forma indicativa, la distribució dels barris
de Calafell segons el lloc on el veïnat ha d’anar a votar en les
eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre. Recordeu
que al vostre domicili rebreu una targeta censal on apareix el

col·legi electoral on podreu exercir el vostre dret i on està situat.
És important que tingueu presenta aquesta informació ja que hi
ha seus electorals tradicionals que ja no ho són, com la del col·legi
Mossèn Cinto Verdaguer.

Informació electoral important
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700 esportistes van participar, el passat 3
d’octubre, en la segona edició del Triatló
Sprint de Calafell. En la primera edició
havien estat 400 i el ràpid creixement de
la inscripció ha situat Calafell en el mapa
català d’aquesta modalitat.

El fet que les tres especialitats de la prova
(natació marítima, ciclisme i cursa atlètica)
es puguin fer en el mateix indret, el Passeig
Marítim, va ser valorat unànimement tant
pels participants, com per la Federació
Catalana de Triatló. Un atleta olímpic, Xavier
Llobet, que va assolir la tercera posició
de la classificació absoluta, va destacar el
Triatló de Calafell com a exemple per a la
resta de circuits.

El Triatló “és ja un referent en el

calendari català i també ho serà de
l'espanyol”, va explicar el regidor d'Esports
de l'Ajuntament, José Manuel Núñez. I el
tinent d’alcalde de Turisme, Àngel Verge,
va destacar que “aquest campionat
contribueix a allargar la temporada
turística, que és una estratègia que
està obtenint molt bons fruits. Per
l’any vinent, esperem més
participants”.

4.000 espectadors

La prova va atreure, segons càlculs de
l’organització, uns 4.000 espectadors al
Passeig Marítim i la resta de carrers per on
discorria. El triatló va ser dividit en    tres
sortides, per a federats, femení i no federats.
El vencedor absolut va ser el polonès

Marek Jaskolka. El segon lloc va ser per
Albert Parreño, del Club VO2 de Mataró,
i el tercer, per a l’esmentat Xavier Llobet,
del Club Triatló Manresa.

En dones, la guanyadora va ser Núria
Padrisa, del CN Reus Ploms, seguida de
Neus Caylà, del CN Mataró, i Núria Pubill,
del CT Sant Joan de les Abadesses. Per
clubs, en categoria masculina va imposar-
se el V02, i en femenina, el CN Reus Ploms.

L'organització de la cursa anava a càrrec
del Club Costa Daurada Runners de Calafell,
amb Toni Duart i Alessia Bertolino al
capdavant, i va comportar la mobilització
de cent voluntaris i de la Policia Local i la
Creu Roja. Dotze entitats de Calafell van
col·laborar-hi.

La tercera edició de l’Endurance
Nordic Walking de Calafell,
celebrada durant el pont del
Pilar, va saldar-se amb una
participació de 167esportistes.
La prova,  que té un vessant
solidari en pro dels nens malalts
de càncer, va puntuar en
aquesta ocasió per a la Nordic
Walking Champions Series, un
circuit competitiu amb quatre
proves a diferents indrets de
l’Estat espanyol. La prova

calafellenca, amb el suport del
Patronat Municipal de Turisme
tancava el circuit 2010 i, per
això, s’hi van proclamar
campions d’Espanya Bernabé
Rodríguez i Maria Naveira, en
categoria masculina i femenina,
respectivament.

La prova es va dividir en dos
trams: un de trenta quilòmetres
classificatori per a la Champions
Series, i un de dotze, de caire

popular i obert a tothom. Els
guanyadors masculí i femení de
la primera modalitat van ser
Toni Vázquez i Evelyn Lora. Els
guanyadors de la modalitat
popular van ser els marxadors
locals Luis Fernando i Núria
Ruiz.

Setanta voluntaris van donar
suport a l’organització. La major
part, del “Posa-hi oli”, el
programa municipal per la

gent gran, que van atendre
els llocs d’avituallament situats
al llarg del recorregut i altres
tasques. La prova va celebrar-
se en memòria de la jove
basca Ane Pérez Alberdi, que
va morir  l’any passat i que,
en paraules de Toni Duart,
responsable de l’organització,
“va ser un veritable
exemple de lluita,
autosuperació, positivisme
i alegria”.

www.nordicwalkingseries.com/es
Web de la Nordic Walking Champions Series, on trobareu més informació d’aquesta prova i aquest esport

El Passeig Marítim és lloat per esportistes i per la Federació com a escenari ideal per a la prova

700 participants consoliden Calafell
en el calendari català del triatló

La tercera edició de l’Endurance Nordic Walking conserva el caràcter solidari amb els nens malalts de càncer

Una competició estatal de marxa
nòrdica tanca temporada a Calafell

Espectacular sortida de la prova de natació del Triatló.

Sortida de la competició des de la plaça dels Països Catalans, punt de referència de la marxa nòrdica a Calafell.
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tradicions

L’Ajuntament i la Generalitat reten un homenatge a l’àvia centenària calafellenca Roser Gómez.breus

El nucli de Segur va celebrar la festa major
de Sant Miquel entre el 26 i el 29 de juny
passats. En va ser el pregoner Manuel Ávila,
empresari del metall des dels divuit anys i
promotor d’iniciatives associacionistes a
Segur. Ávila va destacar la “cohesió del
municipi”, tot destacant “la qualitat de
vida que suposa viure a Segur” i

demanant el veïnat “a contribuir a una
societat responsable i consolidada”. Un
dels plats forts de la festa va ser l’actuació
del cantant i actor Juanjo García, que actua
a la sèrie de Telecinco “Hospital Central” i
que és veí de Segur. La plaça del Port va
tornar a ser l’escenari principal de la festa,
tot evidenciant les seves possibilitats.

Segur celebra
la festa major
de Sant Miquel



L’emissió en directe de Calafell Ràdio pot escoltar-se per Internet a la web www.calafellradio.combreus

Calafell Ràdio, l’emissora
municipal, ha consolidat el
seu lideratge d’audiència,
convertint-se en la ràdio més
escoltada de la comarca del
Baix Penedès, fins i tot per
damunt de les emissores
nacionals, inclosa Catalunya
Ràdio. Segons la quarta onada
de 2010 del Baròmetre de la
Comunicació i la Cultura,
Calafell Ràdio va tenir aquest
passat setembre 16.000 oients
acumulats al llarg del mes.
Això significa un 16,9% de
l’audiència comarcal. El segon
lloc va ser per Catalunya Ràdio,
que va acumular 12.000 oients
mensuals i un 13,9%
d’audiència.

És més, segons el Baròmetre,

Calafell Ràdio és l’onzena
emissora més escoltada a la
circumscripció de Tarragona
i la dinovena de tota Catalunya.

L’audiència no para de
créixer

Aquestes dades demostren una
evolució creixent del nombre
d’oients de l’emissora municipal
de Calafell des que es publica
el Baròmetre de la Comunicació
i la Cultura. Segons l’alcalde,
Jordi Sánchez, “nosaltres
fem una ràdio pública que
no busca competir amb la
resta d’emissores, ni amb l
es privades ni menys amb
les altres públiques, però
tenir aquest suport de
l’audiència és indicatiu del

fet que s’està fent una
bona feina”.

De la seva banda, el director de
l’emissora, Eloi Roca, indica que
“l’aposta pel rigor, el servei
i la professionalitat donen
resultats en aquests termes”.
Roca afegeix que “vam
aparèixer per primera
vegada al Baròmetre amb
11.000 oients mensuals i
no hi ha hagut onada des
de llavors que no haguem
incrementat l’audiència”.
Per al director, “com hem
reiterat en altres ocasions,
el millor regal que els oients
podien fer a la ràdio amb
motiu del seu 25è aniversari
era premiar-nos amb la
seva fidelitat”.

Calafell Ràdio, la emisora
municipal, ha consolidado su
liderazgo de audiencia,
convirtiéndose en la radio más
escuchada del Baix Penedès,
incluso por delante de las
emisoras nacionales, incluida
Catalunya Ràdio. Según la
cuarta oleada del Barómetro de
la Comunicación y la Cultura,
Calafell Ràdio tuvo el pasado
septiembre 16.000 oyentes
acumulados a lo largo del mes.
Dicha cifra significa un 16,9%
de la audiencia comarcal.
El segundo puesto fue para
Catalunhya Ràdio, que acumuló
12.000 oyentes mensuales y un
13,9% de audiencia. Es más,
según el Barómetro, Calafell
Ràdio es la undécima emisora
de la circunscripción de
Tarragona y la décimonovena
de toda Catalunya.

Estos datos demuestran una
evolución creciente del número
de oyentes de la emisora desde
que se publica el Barómetro.
Según el alcalde, Jordi Sánchez,
“hacemos una radio pública
que no buscar competir con
el resto de emisoras, ni
privadas ni por supuesto
públicas, pero contar con el
apoyo de la audiencia indica
que se está haciendo una
buena labor”.

Por su parte, el director, Eloi
Roca, dice que “la apuesta
por el rigor, el servicio y la
profesionalidad ofrecen este
resultado”. Roca añade que
“comenzamos en el
Barómetro con 11.000
oyentes mensuales y no ha
habido oleada en que no
aumentaramos audiencia”
Para el director, “como ya
hemos dicho, el mejor regalo
que podían hacernos el
oyente en el 25 aniversario
de esta casa era premiarnos
con su fidelidad”.

El ‘Fil directe amb l’alcalde’ (a la imatge, el del passat 15 d’octubre), va arrencar ara fa dos anys i mig.
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comunicació

Calafell Ràdio, primera
emissora comarcal

Fins i tot supera l’audiència de Catalunya Ràdio al Baix Penedès

L’equip de professionals de Calafell Ràdio, al complet.
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29 octubre
divendres

>Festa de la Castanyada
Castanyeres al carrer Sant
Pere i a la plaça del Port

30 octubre
dissabte

>Festa de la Castanyada
Castanyeres al carrer Sant
Pere i a la plaça del Port.
Tot el dia
Exposició de dibuixos al
Patronat de Turisme
de 10 a 14 i de 17 a 20 h

31 octubre
diumenge

>Festa de la Castanyada
Castanyeres al carrer Sant
Pere i a la plaça del Port.
Tot el dia

Actes a les dependències
municipals de la Platja
de 10 a 14 i de 17 a 20 h
Exposició dibuixos
d’11 a 14 h
Tallers infantils
Inscripció 977 69 91 41
17 h Xocolatada
17.30 h Espectacle infantil
a continuació
lliurament premis dibuix

1 novembre

>Festa de la Castanyada
Castanyeres al carrer Sant
Pere i a la plaça del Port

d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Exposició dibuixos a les
dependències de la Platja

4 dijous

>Cinema d’igualtat
Háblame de la lluvia
(França, 2008)
Direcció Agnès Jaoul

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

6 dissabte

>Contacontes a les
biblioteques

Meravelloses ocupacions
amb Cortázar
a càrrec de Carles Alcoy
12 h
Biblioteca de Calafell
Infants de més de 7 anys

8 dilluns

>El Calafell més gran

Xerrada: La relació
avis-pares-néts
11 h
Teatre-Auditori

9 dimarts

>Donació de sang

Al mercat municipal
de 10 a 14 h
17 a 21 h
+info www.donarsang.cat

13 dissabte

>Cafè filosòfic a la Casa
Barral
La veritat, per a què serveix
i per a què no
19 h
Museu Casa Barral

14 diumenge

>32è Cross escolar
de la Santa Creu
Prova atlètica puntuable per
als campionats esportius
escolars de Catalunya
Parc de la Sínia
a partir de les 10 h
Organitza CEIP Santa Creu

18 dijous

>Contacontes a les
biblioteques

Llegendes urbanes de por
a càrrec d’Albert Estengre
18 h
Biblioteca de Segur
Infants de més de 6 anys

Calafellactivitats
novembre2010

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

Manualitats
nadalenques
per a gent gran
Activitat adreçada a totes
les persones jubilades del
municipi.
Associació Gent Gran
de Segur
10, 17 i 24 de novembre
de 10 a 11.30 h
Llar de Jubilats del
Poble de Calafell
11, 18 i 25 de novembre
de 10 a 11.30 h
Activitat gratuïta
(caldrà portar el material)

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



20 dissabte

>Gran final del concurs
musical Rockcalafell

19 h Campionat de
Guitar Hero
22 h Concert
Carpa del pavelló
municipal Joan Ortoll

21 diumenge

>Sardanes

Al Parc de la Sínia
12.30 h
Música enregistrada

>Presentació escola de
bàsquet

18 h
Pavelló Jaume Vilamajó

22 dilluns

>Club de lectura Topikz

a càrrec de Carles Alcoy
18 h
Biblioteca de Calafell
Activitat per a adults

25 dijous

>Dia internacional contra
la violència masclista

19 h
Dependències
municipals de la Platja

28 diumenge

>Presentació escola de
futbol de Calafell

18 h
Camp de futbol

30 dimarts

>El Calafell més gran

Xerrada: De l’estrès a la
depressió no facis el pas
17 h
Teatre-Auditori
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DILLUNS
00.00 DIUMENGE DE RÀDIO
05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 EL CONTE DEL DIA
21.00 VA D’ESPORTS
22.00 VA DE CASTELLS
23.00 SONA FREAK

DIMARTS
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW
05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
09.00 PORTAVEUS
10.00 L’APARADOR
12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 EL CONTE DEL DIA
21.00 L’HORA DEL JAZZ
22.00 ANEM DE CONCERT
23.00 EL JARDÍ DELS
CLÀSSICS

DIMECRES
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW

05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 EL CONTE DEL DIA
21.00 BOULEVARD CLUB
22.00 RETRO

DIJOUS
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW
05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 EL CONTE DEL DIA
21.00 CALAFELL 100x100
22.00 NOMÉS TU I JO

DIVENDRES
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW
05.00 COM LLEVAR-SE
07.00 SALTA DEL LLIT
08.00 L’APARADOR (INCLOU
EL RADIONOTÍCIES MATÍ)
09.00 FIL DIRECTE AMB
L’ALCALDE
10.00 L’APARADOR

12.00 INFREQÜÈNCIA
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
16.00 FÓRMULA SHOW
19.00 INFORMATIU VESPRE
COM RÀDIO
19.30 RADIONOTÍCIES VESPRE
20.00 MÚSICA AMB DO
20.45 VA D’ESPORTS
21.00 L’HORA DEL JAZZ
22.00 ESCUELA DE CALOR

DISSABTE
00.00 AMBIENTS... AMB
CAFÉ DEL MAR
01.00 EL CAFÉ DE LA RÀDIO
02.00 FÓRMULA SHOW
05.00 ANEM DE CONCERT
06.00 AMUNT I AVALL
08.00 SALTA DEL LLIT
09.00 LA MÀGIA DE LES
SARDANES
10.00 DE CAP DE SETMANA
12.00 VELES I VENTS
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 L’ARCÀDIA
16.00 CANÇONS.CAT
17.00 TARDA DE SATURN
22.00 DANCE REVIVAL

DIUMENGE
00.00 QUEDEM A LA RÀDIO
03.00 L’HORA DEL JAZZ
04.00 RETRO
06.00 AMUNT I AVALL
08.00 SALTA DEL LLIT
09.00 LA MÀGIA DE LES
SARDANES
10.00 RITMES DEL SUD
12.00 VELES I VENTS
13.00 MÚSICA AMB DO
13.30 RADIONOTÍCIES
MIGDIA
14.00 INFORMATIU MIGDIA
COM RÀDIO
15.00 L’ARCÀDIA
16.00 UN RAYO DE SOL
17.00 TARDA DE RÀDIO
22.00 RETRO

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

Calafell
RadioFM107.9

Ajuntament de Calafell



grups municipals
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Orgullosos de Carlos Barral

POUM: començar la casa per la teulada

El nostre recel a la política de l’equip de govern vers el POUM

Carlos Barral és avui un patrimoni de tot el país i, en
particular, de tots els calafellencs. Però els socialistes
de Calafell ens en sentim especialment orgullosos.
Barral no va ser únicament un gran poeta i un editor
excepcional, que va donar a conèixer nous escriptors
avui consagrats. Tampoc va ser tan sols autor d’un  dels
llibres més populars que s’ha publicat mai a casa nostra
(Catalunya des del mar). Va ser també un home d’acció
política, que va representar els seus conciutadans de la
circumscripció de Tarragona com a senador, i al conjunt
dels espanyols com a eurodiputat. Sempre amb el PSC,
el seu partit, el partit de tots els que ens en sentim
hereus i el tenim com referent de primera magnitud.
D’extracció social benestant i conservadora, el seu
progressisme va ser evident molt aviat: va tenir clar que

la lluita en pro de la democràcia i contra el franquisme
només podia fer-se des de les esquerres. Perquè amb
la dreta per a aquesta lluita no s’hi podia comptar, si
més no, amb la dreta d’aquella època. A Barral encara
no li hem fet del tot justícia a Calafell, on el seu talent
sovint era incomprés. Però n’hi ha prou de repassar allò
que els mitjans de comunicació ha batejat com a cuina
calafellenca de Nobels per adonar-se de què estem
parlant. Estem segurs que si Carlos està en algun lloc,
estarà contentíssim de saber que  la seva collita d’editor
inclou ja un tercer Nobel. Barral era un dels nostres,
per bé que avui és ja de tothom, com dèiem al principi,
però no podem sinó compartir l’alegria que estem
convençuts que senten tots els que el van conèixer i el
conjunt dels calafellencs.

El passat mes díoctubre es va aprovar al ple de l’ajuntament el
nou Pla General (POUM) amb el vot en contra de Convergència
i Unió. Pensem que l’actual equip de govern no ha sabut plasmar-
hi els principals objectius que tant govern com oposició
compartíem inicialment: racionalitzar el creixement, assegurar
l’existència dels equipaments i les infraestructures necessàries,
captar noves activitats econòmiques per evitar ser una ciutat
dormitori i mantenir i millorar l’oferta turística. Nosaltres no
estem d’acord amb que el POUM proposi fer tants pisos com
persones noves vinguin segons els càlculs. Volem un creixement
racionalitzat i que nosaltres siguem els que posem la frontera.
A més, incentivant la transformació de segona a primera residència
i potenciant el lloguer aconseguiríem omplir molts pisos buits.
Així també es crea ciutat i teixit social. Fer ciutat no vol dir fer
més pisos. Sembla ser que l'equip de govern torna a caure en
el mateix parany, donant a la construcció un paper massa rellevant
per solucionar-ho tot. Aquest POUM segueix encaminant Calafell
cap a una ciutat dormitori. No han sabut diversificar l’economia

de Calafell obrint nous sectors. Totes les noves transformacions
van dirigides a augmentar el sector serveis que avui dia ja ocupa
3/4 parts del motor productiu de Calafell contra només els 6%
del sector industrial. Si parlem d’equipaments, el govern no resol
l’actual manca ja que molts d’ells trigaran a fer-se realitat perquè
depenen de la construcció. Hi ha d’haver un equilibri entre els
terrenys per equipaments aconseguits gratuïtament a través de
la construcció i els terrenys que s'aconsegueixen per la via de
la compra (d’obtenció immediata). I si parlem de participació
ciutadana, llavors si que podem dir que la redacció del POUM
ha estat l’exemple de començar la casa per la teulada. Si s'hagués
escoltat la ciutadania des de bon principi, el POUM no hauria
comptat amb projectes que al final han hagut de retirar-se i els
ciutadans no s'haurien gastat tants diners en assessors, urbanistes
i advocats. No s’hi val dir que les al·legacions són un exemple
de participació ciutadana. Les al·legacions són el dret que té el
ciutadà per defensar-se. Això no és participació, això no funciona
així, això és imperdonable.

A principis del mes d’octubre, l’Equip de Govern del nostre
Ajuntament va aprovar la fase provisional del POUM, on el
Grup Municipal del PP de Calafell es va abstindre. Les raons
de la nostra decisió són clares i entenedores: si bé la nostra
postura va estar favorable a la proposta inicial, ara fa gairebé
un any, en coherència amb una actitud seriosa, responsable
i compromesa en el procés d’elaboració del POUM durant
tots aquests mesos de treball previ, el cert és que la persistent
política de manca de transparència de l’Equip de Govern
fa que mantinguem una postura de recel i desconfiança.
La desconfiança vers l’Equip de Govern es concreta en casos
objectius on en les comissions de treball se’ns va dir una
cosa i després va resultar que la realitat n’era una altra
molt diferent. Aquest tipus de pràctica política només té un
qualificatiu: l’engany. Un engany que no només es focalitza
sobre un Grup Municipal sinó que s’extrapola al conjunt de
la població, ja que els Grups Municipals, encara que estiguem

en l’oposició, representem a una part important de la
ciutadania. Des del Partit Popular considerem que el POUM
no es pot convertir en moneda de canvi polític, i menys ser
un element d’estratègia electoral per part de ningú, ni del
mateix Equip de Govern en les seves preses per intentar
aprovar-ho abans de les eleccions autonòmiques, ja que el
POUM és patrimoni de tots els ciutadans de Calafell. Per tot
això, i continuant amb la nostra línia d’actitud seriosa i
responsable, volem esperar al final de la Full de Ruta que
l’Equip de Govern està marcant en el POUM per veure
realment què s’està planificant de veritat. I si aquesta
planificació, com així esperem, està a l’alçada d’un municipi
com Calafell. Pel Grup Municipal del Partit Popular, el POUM
ha d’estar al servei de les persones i del model de societat
que volem assolir, i no al revés, ja que el disseny del POUM
afectarà, sens dubte, la vida diària de les nostres famílies i
de l’activitat social i econòmica per als propers deu anys.
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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

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
ESPORTS 473
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



Festa d’aniversari 30 d’octubre de 2010
11 h Exhibició de natació   11.30 h Festival infantil   12 h Lliurament de premis i parlaments


