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Calafell ‘recupera’
40.000 fotos
històriques

Els grups polítics locals assoleixen una entesa unànime històrica

Acord per salvar la
Confraria de Pescadors
i el Passeig Marítim
L’Ajuntament va aprovar per
unanimitat, en el ple del
passat 28 d’octubre, un
acord per salvar la Confraria
de Pescadors, tot fent-la
compatible amb el projecte
de Passeig Marítim que s’ha
de fer a la façana marítima
del nucli de la Platja. S’han
sumat a l’acord unànime
tots els grups municipas i
els diferents regidors no
adscrits.

L’alcalde, Jordi Sánchez, ha
qualificat l’acord de “fet
històric”, tant pel seu
contingut com per la

unanimitat aconseguida,
poc freqüent a la vida
política local. Aquests són
els quatre acords adoptats:

1. Millora del Passeig
Marítim amb el museu a
l’aire lliure, formant-hi part
la Confraria de Pescadors.

2. Salvem l’edifici de la
Confraria de tal manera que
sigui compatible amb l’ús
públic del Passeig Marítim.

3. De les gestions que
s’efectuïn es mantindrà
informat permanentment

les entitats que impulsaven
la moció i, més
concretament, la Confraria
de Pescadors. A més, per
tirar endavant l’acord es crea
una comissió, presidida per
l’alcalde, Jordi Sánchez, i
integrada pels regidors
Ramon Ferré, Joan Olivella,
Olga Elvira, Àngel Verge,
Carles Rion i Josep Parera.

4. S’encarregarà a l’equip
redactor del projecte de
millora del paisatge de la
platja (remodelació Passeig
Marítim) que el refaci per
adequar-lo al contingut
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Part del fons del fotògraf Antoni
Capella Contra es conservarà a
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.

Representants de les diferents forces polítiques locals, amb els responsables de la Confraria, desprès de l’històric ple del 28 d’octubre.



Contacta amb l’alcalde
Pots enviar-li un correu electrònic a alcalde@calafell.org

Fil directe amb l’alcalde a Calafell Ràdio, divendres de 9 a 10.30 h
en directe 977 699 100 · contestador 24 h 977 699 003 · per correu electrònic fildirecte@calafell.org
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Ser alcalde del teu poble té moments ingrats, però també
molts que et convencen que val la pena. Recentment n’he
viscut un de molt important: l’acord per salvaguardar la
Confraria de Pescadors, tot fent compatible la seva conservació
amb l’ambiciós projecte de Passeig Marítim. És un acord molt
important pel seu contingut. Però també esdevé històric per
la unanimitat que ha assolit. Salvar la Confraria i, a la vegada,
el Passeig ha posat d’acord totes les forces polítiques
representades a l’Ajuntament i a la pròpia Confraria. Tinc
l’esperança que les forces polítiques que no són a la corporació,
així com altres associacions i col·lectius, s’incorporaran també
al consens.

I si és tant històric aquest acord és perquè a Calafell el consens
és un bé poc freqüent. Venim d’on venim i la història recent
de Calafell té el recorregut polític que té. Però això encara fa
més meritori que ens posem d’acord per un objectiu. Més
encara si es tracta de fer compatibles dues qüestions tan
importants per al nostre municipi i que no poden anar per
separat.

Jo no enganyaré ningú dient que l’objectiu que ens hem
proposat sigui fàcil. No ho és perquè no depén només de
nosaltres. Tothom entendrà que si estigués en la nostra mà
resoldre totes les qüestions implicades, que són moltes, ja
estarien resoltes. Però anant junts tenim més possibilitats
d’èxit. Voldria recordar la unitat que va presidir la lluita contra
el pas de l’autovia  A-7 pel nostre terme municipal i la destrossa
ecològica, paisatgística i econòmica que hauria significat. És
una batalla que vam guanyar gràcies al fet d’anar tots a una.
Sempre hi ha qui parla malament de Calafell. Però permeteu-
me dir que tenim motius sobrats per estar orgullosos del
nostre municipi. Quan volem, podem.

Ser alcalde de tu municipio tiene momentos ingratos, pero
también muchos que te convencen de que vale la pena.
Recientemente, he vivido uno muy importante: el acuerdo
para salvaguardar la Cofradía de Pescadores, haciendo
comaptible su conservación con el ambicioso proyecto de
Paseo Marítimo. Es un acuerdo importante por su contenido.
Pero también es histórico por la unanimidad que ha conseguido.
Salvar la Cofradía y, a la vez, el Paseo ha puesto de acuerdo
a todas las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento y
a la propia Cofradía. Tengo la esperanza de que les fuerzas
políticas que no están en la corporación, así como otras
asociaciones y colectivos, se incorporen también al consenso.

Y si es tan histórico este acuerdo es porque en Calafell el
consenso es un bien poco frecuente. Venimos de donde
venimos y la historia reciente de Calafell tiene el recorrido
político que tiene. Pero ello hace más meritorio que nos
pongamos de acuerdo por un objetivo. Más todavía se trata
de hacer compatibles dos cuestiones tan importantes para el
municipio y que no pueden ir por separado.

No engañaré a nadie diciendo que el objetivo que nos hemos
propuesto sea fácil. No lo es porque no depende solo de
nosotros. Todo el mundo entenderá que si estuviera en nuestra
mano resolver totas las cuestiones implicadas, que son muchas,
ya estarían resueltas. Pero yendo juntos tenemos más
posibilidades de éxito. Quisiera recordar la unidad que presidió
la lucha contra el paso de la autovía A-7 por nuestro municipio
y el desastre ecológico, paisajístico y económico que habría
significado. Es una batalla que ganamos gracias a ir todos a
una. Siempre hay quien habla mal de Calafell, pero tenemos
motivos sobrados para estar orgullosos de él. Cuando
queremos, podemos.

Un acord del tot històric
l’alcalde  ·  Jordi Sánchez i Solsona

L’alcalde, a la dreta, amb el patró major de la Confraria i el conseller d’Agricultura, en la inauguració del Mercat del Mar de 2009.



Podeu consultar les activitats de Nadal a l’agenda del butlletí, a www.calafell.cat i al Facebook municipal.breus
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Ajuntament
de Calafell

El camí és díficil,
però infinit
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Els Mossos d’Esquadra detenen l’autor d’onze robatoris silenciosos comesos a Segur des de setembre.breus

L’Arxiu Comarcal del Baix
Penedès es farà càrrec de
40.000 negatius del fons
fotogràfic d’Antoni Capella
Contra (Barcelona 1934-2005),
segons el contracte signat el 3
de novembre a Barcelona. Les
imatges van prendre’s entre els
anys 1957 i 1990 a Calafell, on
Antoni Capella, que tenia un
establiment de fotografia al
Passeig Marítim de Sant Joan
de Déu.

Capella va retratar durant més
de tres dècades els principals
actes socials i festius (com les
Calvacades de Reis,  els
Carnavals...) i va fer milers de
fotografies familiars i personals,

des de noces i altres
celebracions a fotos de carnet
d’identitat.

L'alcalde de Calafell i president
del Consell Comarcal del Baix
Penedès, Jordi Sánchez, va
destacar durant la signatura,
que va fer-se al Palau Moja de
Barcelona, “l’acte de

generositat que la família
d’Antoni Capella realitza
amb aquesta cessió”.

300.000 imatges en total

Jordi Sánchez va afegir que
“les institucions estem per
responsabilitzar-nos del
patrimoni cultural i
documental privat, quan
és necessari per a la seva
conservació i divulgació.
Per això, aquest acord
m’omple de satisfacció
com a representant de la
comarca del Baix Penedès i
també com a alcalde de
Calafell, per la gran
vinculació que Antoni

Capella va tenir amb el
nostre municipi”.

La vídua d’Antoni Capella, Isabel
Roa Miró, va manifestar, de la
seva banda, que “només
lamentem que una part
del material s’hagi pogut
perdre, atés el gran volum
de l’obra fotogràfica del
meu marit”. El 3 de novem
també va signar-se la cessió a
l’Ajuntament de Barcelona
d’uns altres 260.000 negatius,
per la qual cosa el fons Antoni
Capella que serà conservat per
les institucions públiques és de
300.000 imatges.

Fons de lliure consulta

Tot i que la propietat del fons
continuarà sent de la família
Capella, la cessió a les
institucions es fa per temps
indefinit i a títol gratuït. Les
institucions conservaran les
imatges en les degudes
condicions i en faran un
inventari. També en faran difusió
i podran reproduir les fotos
del fons per a finalitats culturals.
A més, el fons Capella Contra
serà de lliure consulta i, en
particular, estarà obert als
investigadors.

Les imatges que rebrà el Baix
Penedès són cedides per la
família a la Generalitat de
Catalunya, a condició que es
dipositin a l’Arxiu Comarcal. En
aquest sentit, el president del
consell comarcal i alcalde de
Calafell se sent “honorat per
la confiança que es diposita
en nosaltres”.

Entre els acords assolits hi ha
el d’organitzar una exposició
sobre l’obra d’Antoni Capella
Contra, quan les 40.000
imatges sobre Calafell hagin
quedat ja classificades i
ordenades.

Les imatges es van prendre al municipi entre els anys 1957 i 1990

40.000 fotos fetes a Calafell
per Antoni Capella es
dipositen a l’Arxiu Comarcal

cultura

L’alcalde, amb Isabel Roa, al centre, i la directora de l’Arxiu Comarcal, Nati Castejón.

El fotògraf va
tenir un
establiment al
Passeig Marítim



El grup musical calafellenc Protocol Monsters guanya la primera edició del concurs Rockalafell.breus

Antoni Capella era bàsicament un fotògraf
de societat: va ser col·laborador dels “Ecos
de Sociedad” de la revista “Hola” i fotògraf
de guàrdia d’alguns històrics clubs de
Barcelona com la Terraza Martini, Arca de
Noé i Skal, on va retratar la jet set des dels
anys cinquanta als noranta. Però Capella és
també autor d’algunes de les millors

fotografies del Gran Teatre del Liceu i d’altres
edificis emblemàtics. També va treballar com
a fotògraf per a Ràdio Barcelona i seu és el
reportatge gràfic dels històrics programes
del popular locutor Joaquín Soler Serrano
(traspassat aquest passat mes de setembre)
per ajudar els damnificats per les inundacions
al Vallès de l’any 1962.

Fotògraf
d’una societat
i d’una època
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educació

L’Ajuntament pren mesures per garantir la seguretat de les obres aturades per la crisi.breus

El conseller d’Educació de la
Generalitat, Ernest Maragall, va
confirmar el passat 11 de
novembre que les obres de
construcció de l’edifici definitiu
de l’Institut de Segur de Calafell
començaran el proper mes
d’abril. L’empresa pública GISA
ha resolt el concurs per
seleccionar un projecte bàsic (el
guanyador ha estat l’arquitecte
Esteve Puigdengolas) i en uns
tres mesos es redactarà el
projecte constructiu. D’immediat
començaran les obres, que
tindran una durada d’entre
dotze i catorze  mesos i el
setembre de 2012 podria obrir
ja el centre en el seu
emplaçament definitiu.

El conseller va recordar que la
inversió aprovada pel govern de
la Generalitat és de 6.951.781
euros. Maragall ha afegit que
“no obstant, el més
important és el projecte

educatiu i aquest ja és
excel·lent en les actuals
instal·lacions provisionals del
centre”.

L’Institut de Segur s’aixecarà en
uns terrenys de 8.000 metres
quadrats, situats al carrer Brasil,
que ja van ser cedits temps
enrera per l’Ajuntament al
departament d’Educació. La
superfície construïda serà de
4.800 metres quadrats,
distribuïts un edifici principal de
tres plantes i un edifici annex
que allotjarà el gimnàs.
Inicialment comptarà amb setze
aules i capacitat per a 480
alumnes. El projecte, però,
preveu la possibilitat d’una
futura ampliació.

Una de les característiques més
destacades del projecte és que
tant el gimnàs com la biblioteca
tindran un accès directe des del
carrer i quedaran separades de

l’aulari per un doble tancament.
D’aquesta forma, tots dos espais
podran funcionar com a
equipaments per al barri.

L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va aprofitar la
presentació del projecte per
explicar que “la ubicació
definitiva de l’institut és
magnífica, per la seva
centralitat i accessibilitat.
Ens ha costat més d’un any
de tràmit urbanístic canviar
la qualificació del terreny,
però haurà valgut la pena”.

L’alcalde va afegir que “la línia
de l’actual equip de govern
municipal és la de crear a
cada barri els equipaments
bàsics, com serien una escola
bressol, una escola de
primària i un centre cívic.
És més, la nostra aposta és

La imatge generada per ordinador mostra com serà el futur institut de Segur de Calafell.

continua a la pàgina següent

El conseller Maragall presenta el projecte de l’edifici definitiu del centre

Educació confirma que les
obres de l’institut de Segur
començaran l’abril vinent

LES DADES

480 alumnes
És la capacitat que tindrà
inicialment el centre.

6,95 milions
d’euros
És la inversió que farà el
departament d’Educació
de la Generalitat.

4.800 metres
quadrats
El nou edifici tindrà una
superfície construïda de
4.000 metres quadrats.

16 aules
És la dotació original,
però s’ha previst una
possible ampliació.



Podeu consultar el resultat a Calafell de les eleccions al Parlament de Catalunya a www.calafell.cat.breus

la de situar aquests
equipaments en llocs
cèntrics, no com fins ara, que
s’ubicaven en racons
amagats del terme
municipal”.

Contacte amb la comunitat
educativa de Calafell

De la seva banda, la tinent
d’alcalde d’Educació, Teresa
Cumplido, va subratllar que
“treballem per acostar els
serveis a la ciutadania,
perquè la proximitat crea
cohesió social i genera una
mobilitat saludable i
sostenible”.

El conseller d’Educació va
aprofitar la visita a Calafell per
reunir-se amb la comunitat
educativa de Calafell. Maragall
va dinar al menjador de l’escola
del Castell (amb el mateix menú
que els alumnes: sopa de pasta
i hamburgueses amb amanida,
amb els equips directius dels

centres calafellencs, les
associacions de pares i mares i
els responsables polítics i tècnics
de la regidoria d’Educació de
l’Ajuntament. També va visitar
l’escola bressol municipal “El

Rasclet”, ubicada al nucli de
Segur de Calafell, que ha obert
portes aquest passat mes de
setembre, on va conversar amb
els profesionals que hi treballen
i amb algunes famílies.
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educació

El conseller Maragall, amb els infants de l’escola bressol municipal ‘El Rasclet’.

ve de la pàgina anterior

El conseller Maragall, amb els infants de l’escola bressol municipal ‘El Rasclet’.

Les obres de construcció de la
llar municipal d’infants de
Calafell Parc encaren la recta
final. La previsió és que l’escola
pugui obrir les portes després
de les vacances de Nadal. La
inversió efectuada supera els
900.000 euros i la capacitat
del centre serà de 54 places.

La tinent d’alcalde d’Educació,
Teresa Cumplido, recorda que
l’escola bressol de Calafell
Parc respon a “una decisió
històrica d’instal·lar per
primer cop al municipi un
centre escolar a una
urbanització”. Cumplido
afegeix que “amb aquesta
mesura acostem els serveis
a la ciutadania i evitem
molts desplaçaments
evitables”.

L’escola bressol
de Calafell Parc
obrirà al gener
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L’Ajuntament se suma a una iniciativa solidària de la Fundació Infantil Ronald McDonald’s.breus

L’Ajuntament ha aprovat una
reestructuració de la Policia
local, que té com a objectiu
reforçar les unitats i dispositius
relacionats directament amb la
seguretat ciutadana. Per
aconseguir-ho, seran reassignats
agents d’altres serveis que no
es consideren prioritaris i
s’ampliaran els efectius amb
noves incorporacions. Els canvis
aprovats són efectius des
d’aquest mateix mes de
novembre.

L’equip de govern considera
que la demanda de seguretat
ciutadana quedarà més ben
atesa dedicant el gruix dels
agents que formen la plantilla
a serveis de proximitat i de

patrullatge de la  via pública.
L’alcalde, Jordi Sánchez, diu que
“l’especial configuració del
municipi, amb tres nuclis i
25 urbanitzacions, requereix
molta ‘mà d’obra’ al carrer,
per tal que la presència
policial sigui realment
efectiva”.

Entre les mesures adoptades,
l’Ajuntament ha suprimit la
Unitat de Policia Administrativa
i de Serveis (UPAS) i ha destinat
els agents que la formaven a la
Unitat de Seguretat Ciutadana.
A més, la Policia local ha
incorporat dotze nous agents,
mitjançant un concurs oposició
per cobrir vacants existents a la
plantilla. I segons indica

l’inspector en cap, Francesc
Longo, “estem gestionant el
retorn a Calafell dels agents
que estan en  comissió de
serveis a altres policies
perquè la plantilla efectiva
sigui el més propera possible
a l’oficial”.

Racionalitzar la despesa
en seguretat

La suma de totes aquestes
mesures significarà que
aproximadament dues terceres
parts de la plantilla facin serveis
de seguretat ciutadana i de
proximitat (44 dels 70 agents
efectius actuals). En termes de
presència al carrer, el nou
dispositiu permetrà triplicar el
nombre de patrulles en els tres
torns de treball (matí, tarda i
nit). Actualment, hi havia dies
que, en funció del quadrant de
servei, en alguns torns només
podia haver-hi una patrulla,
“que és manifestament
insuficient per a les
necessitats de seguretat
del municipi”, subratlla la
tinent d’alcalde de Via Pública
i Seguretat Ciutadana, Ana
María González.

L’inspector en cap assenyala,
a més, que aquesta
reestructuració permetrà
racionalitzar la despesa que fa
l’Ajuntament sen seguretat
ciutadana, ja que “ara ens
veiem obligats a pagar hores
extraordinàries per a cobrir
serveis ordinaris”.

Francesc Longo afegeix que
“considerem que les hores
extra han de servir per a
serveis o situacions
excepcionals, no per a fer la
feina de cada dia”. En aquest
sentit, l’Ajuntament calcula que
s’estalviarà un 60% de les hores
extraordinàries que fins ara
realitzava la Policia local.

L’equip de govern suprimeix la UPAS i reforça la plantilla amb nous agents

L’Ajuntament reestructura la
Policia local per reforçar el
servei de seguretat ciutadana

seguretat ciutadana

Els ciutadans veuran al carrer més patrulles i més serveis de vigilància de proximitat.

LES DADES

3 patrulles
Serà el servei a cada
torn dels tres diaris.

44 efectius
Dues terceres parts de
la plantilla es dedicaran
a la seguretat ciutadana.

66% menys
d’hores extra
És l’estalvi econòmic
que s’aconseguirà amb
la reestructuració.



L’Ajuntament reglamenta l’atenció ciutadana per agilitar la resolució dels tràmits municipals.breus

El nucli de Segur de Calafell ja
disposa de les noves oficines del
Servei d’Atenció al Ciutadà
(SAC). Ubicades a les
dependències municipals del
barri, al carrer Joan Maragall
32, la seva obertura significa
apropar l’Ajuntament a la
ciutadania, però també saldar
un greuge històric amb un nucli
que ha deixat de ser turístic per
esdevenir el més poblat del
municipi de Calafell.

En l’acte d’inauguració, celebrat
el passat 19 de novembre, el
tinent d’alcalde de Serveis
Interns de l’Ajuntament de
Calafell, Joan Carles Robert, va
manifestar que “avui donem
satisfacció a una vella
reivindicació del nucli de
Segur des de fa molts anys.

La reivindicació que
l’Ajuntament estava a
Calafell i que tots els tràmits
i gestions s’havien d’anar a
fer a Calafell, amb els
desplaçaments
corresponents”.

Robert va afegir que “aquest
equip de govern, en aquest
mandat, ho ha resolt. Era una
promesa electoral i ho hem
complert”.

El SAC de Segur de Calafell
estarà obert de dilluns a
divendres de les 9 del matí a les
2 de la tarda. Compta amb
quatre posicions d’atenció al
públic i un sistema automatitzat
per gestionar els torns. S’hi
podran realitzar els mateixos
tràmits que es poden fer  al SAC
central, situat a la planta baixa
de l’Ajuntament. Una de les
novetats que incorpora el SAC
de Segur és un terminal que
permet a la ciutadania pagar
“in situ” taxes i rebuts
municipals, tant amb targeta
de crèdit o dèbit com amb
diners en efectiu.

El tinent d’alcalde de Serveis
Interns va destacar que la gran
inversió efectuada ha permès,
en el darrers tres anys i mig,

posar en marxa “una atenció
al ciutadà amb cara i ulls,
molt diferent del que vam
trobar el mes de juny de
2007”.

Joan Carles Robert va explicar
que, a més de descentralitzar
el SAC, s’ha implantat un nou
sistema d’atenció telefònica i
que s’han introduït els tràmits
en línia a la nova web
corporativa de l’Ajuntament.
El proper objectiu de l’equip
de govern municipal és obrir
el SAC del nucli de la Platja.
Aquest projecte es farà realitat
en els propers mesos.

Les obres del CAP de Segur

L’alcalde, Jordi Sánchez, va
aprofitar aquesta inauguració
per anunciar vespre que les
obres del nou Centre d’Atenció
Primària (CAP) de Segur de
Calafell començaran durant el
primer trimestre de l’any vinent.
Junt amb el Centre d’Alta
Resolució (CAR), que dóna
servei al conjunt del municipi i
va obrir portes aquest juny
passat, el nou CAP de Segur
serà la principal actuació en
matèria sanitària d’aquest
mandat municipal.

El nou CAP s’aixecarà a
l’avinguda d’Espanya i les obres
duraran aproximadament un
any, amb una inversió d’uns tres
milions d’euros. La regidora de
Salut, Victoria Ortigosa, subratlla
“l’alegria que sentim per
poder culminar els principals
projectes d’equipaments de
salut que ens havíem traçat
per a aquests quatre anys”.
La regidora ha indicat també
que “el benestar dels
ciutatans i ciutadanes, per
al qual la salut és
fonamental, és la prioritat
de l’equip de govern
municipal”.

L’Ajuntament satisfà una vella reivindicació descentralitzadora del barri

El nucli de Segur estrena
les seves oficines del SAC

9

atenció al ciutadà

L’alcalde i el tinent d’alcalde de Serveis Interns, amb el caixer que permetrà pagar rebuts municipals al SAC de Segur.

El SAC de la
Platja es farà
realitat en els
propers mesos
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Podeu escoltar l’emissió de Calafell Ràdio per Internet a www.calafellradio.combreus

L’Ajuntament de Calafel ha
creat una pàgina pròpia, de
caràcter institucional, a la xarxa
social Facebook. Aquest espai
2.0, que pot consultar-se a
www.facebook.com/ajunt
amentdecalafell, ofereix
notícies de l’activitat municipal
i una agenda digital
actualitzada permanentment.

Segons l’alcalde, Jordi Sánchez,
“aquesta és una mesura per
continuar acostant a la
ciutadania tot allò que fa
l’Ajuntament. Internet és
una eina que ens permet
estar en contacte amb els
calafellencs i les
calafellenques d’una forma
àgil, ràpida i molt eficient”.

L’Ajuntament de Calafell ja va
posar en marxa, l’estiu de
2009, una presència a una
altra xarxa social: va ser un
canal de vídeos a Youtube
(www.youtube.com/ajunt
amentdecalafell), que ha
tingut una molt bona acollida.
Fins avui s’hi han penjat més
de 170 vídeos de diferents
actes i activitats municipals i
socials i les reproduccions
han superat les 30.000.

“Aquests nous canals no
substitueixen la web de
l’Ajuntament, que fa poc
hem remodelat a fons per
fer-la accessible i oferir un
servei digital més ampli,
inclosos els tràmits en línia.
Es tracta més aviat de
diversificar les formes en
què ens comuniquem amb
la ciutadania, arribant en
aquest cas a aquells sectors
que es mouen més en
l’anomenat món 2.0”,
afegeix l’alcalde.

Informació, proximitat i
transparència són “tres
eixos”, afirma Jordi Sánchez,
“de la nostra acció de
govern, que hem tirat
endavant sota el criteri que
‘de propaganda la mínima’,
que ja vam anunciar el dia
que es va constituir l’actual
corporació. A data d’avui
podem dir que hem millorat
molt els canals d’informació
municipal, a un cost
infinitament inferior al
d’anteriors mandats”.

El nou espai 2.0 ofereix informació i una agenda digital actualitzada permanentment

L’Ajuntament estrena pàgina
a la xarxa social Facebook

El Ayuntamiento ha creado una
página institucional en la red social
Facebook. Esta herramienta 2.0,
que puede ser consultada en
www.facebook.com/ajuntame
ntdecalafell, ofrece noticias y una
agenda digital actualizada al día.

Según el alcalde, Jordi Sánchez,
“es una medida para seguir
acercanda a la ciudadanía lo
que hace el Ayuntamiento.
Internet es una herramienta
que nos permite estar en
contacto directo con los
calafellenses de forma ágil,
rápida y muy eficiente”.

El Ayuntamiento ya puso en
marcha, en verano de 2009, una
presencia en otra red social: fue
un canal de videos en Youtube
(www.youtube.com/ajuntame
ntdecalafell), que ha tenido una
excelente acogida. Hasta hoy se
han colgado más de 170 vídeos de
diferentes actos y actividades
municipales y sociales y las
reproducciones han superado las
30.000. “Estos nuevos canales
no sustituyen la web municipal
que recientemente hemos
remodelado para hacerla
accesible y ofrecer un servicio
digital más amplio, incluidos los
trámites en línea. Se trata de
diversificar la comunicación con
los ciudadanos, llegando a
quienes se mueven en el
mundo 2.0”, añade el alcalde.

Información, proximidad y
transparencia son “tres ejes”,
afirma Jordi Sánchez, “de nuestra
acción de gobierno, que hemos
sacado adelante bajo el criterio
de que ‘de propaganda la
mínima’, que anunciamos el día
que se constituyó la actual
corporación. A fecha de hoy,
hemos mejorado los canales de
información municipal, a un
coste inifitamente inferior al de
anteriores mandatos”.

Astronomia a Internet des de Calafell
El radioastrònom calafellenc
Francesc Bersunses ha posat
en marxa, junt amb altres
aficionats i observadors
astronòmics de l’Estat
espanyol, una web que ofereix
informació astronòmica
posada permanentment al dia.
La pàgina, que forma part del

projecte Jove Nasa (en el qual,
aficionats a les ciències d’arreu
del món col·laboren en
l’observació i anàlisi de les
radioemissions de Júpiter, el
Sol i altres astres de la Via
Làctia), pot trobar-se a l’adreça
www.radioastronomiacal
afell.com.

El projecte compta amb el
suport de l’Institut de Ciències
de l’Espai de la Universitat
de Barcelona. Per això, Josep
Maria Torrelles, professor i
investigador de la UB, va
presentar la web en un acte
celebrat a Calafell el passat
16 de novembre.

comunicació
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L’Ajuntament intentarà
recuperar les quantitats que
ha abonat en concepte de
cànon digital en els darrers
anys, després de la sentència
del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, que ha anul·lat
el cànon en alguns casos.
L’alcalde, Jordi Sánchez, diu
que “els equips i els
consumibles informàtics
que compra l’Ajuntament
són per a tasques pròpies
de l’Administració i no per
a fer còpies privades. Per
tant no seria d’aplicació el
cànon digital, segons ha
establert la sentència”.

La junta de govern local ha

obert un expedient de
rescabalament. De moment,
l’alcalde ja ha mantingut una
entrevista amb l’advocat Josep
Jover, que va ser el promotor
de la demanda al Tribunal de
la Unió Europea. Jover treballa
de fa temps amb l’Ajuntament
en la realització d’auditories
informàtiques o en la protecció
de dades, entre altres.

L’Ajuntament no ha quantificat
encara la devolució que podria
demanar, però pel volum
d’equips informàtics amb què
compta i amb les remeses de
discos i altres suports digitals
que consumeix, podria tractar-
se de molts milers d’euros.

“Són diners han de tornar
al municipi i estudiarem
les vies necessàries per
aconseguir-ho. No ens
preocupa ser dels primers
a reclamar: tot el contrari,
pensem que és bo que
estiguem al capdavant
d’aquesta qüestió”, afegeix
l’alcalde.

L’Ajuntament no descarta
oferir assessorament a la
ciutadania que vulgui
recuperar el cànon. Però el
servei, cas de prestar-se, haurà
de limitar-se a empreses i
professionals, que són, segons
la sentència, els que estan
lliures d’abonar el cànon.

Arrel de la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea

L’Ajuntament intentarà
recuperar el cànon digital

El Ayuntamiento intentará recuperar
las cantidades que ha abonado en
concepto de cánon digital en los
últimos años, tras la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que ha anulado dicho
cánon en algunos casos. El alcalde,
Jordi Sánchez, explica que “los
equipos y los consumibles
informáticos que compra el
Ayuntamiento son para tareas
propias de la Administración y
no para hacer copias privadas.
Por tanto, no sería de aplicación
el cánon digital, según ha
establecido la sentencia”.

La junta de gobierno local ha abierto
un expediente de resarcimiento.
De momento, el alcalde ya ya
mantenido una entrevista con el
abogado Josep Jover, que fue el
promotor de la demanda ante el
Tribunal de la Unión Europeas.
Jover trabaja desde hace tiempo
con el Ayyntamiento en la
realización de auditorías
informáticas o en la protección de
datos, entre otros.

El Ayuntamiento no ha cuantificado
todavía la devolución que podría
pedir, pero por el volumen de
equipos informáticos con que
cuenta y con las remesas de discos
y soportes digitales que consume,
podría tratarse de muchos miles de
euros. “Es dinero que debe volver
al municipio y estudiaremos las
vías necesarias para conseguirlo.
No nos preocupa ser de los
primeros  en reclamar: todo lo
contrario, creemos positivo
estar al frente de esta
cuestión”, añade el alcalde.

El Ayuntamiento no descarta ofrecer
asesoramiento a la ciudadanía que
quiera recupera el cánon. Pero el
servicio, de prestarse, deberá
limitarse a empresas y profesionales
que son, según la sentencia, quienes
están libres de abonar el cánon.

L’alcalde, Jordi Sánchez, (a l’esquerra de la imatge), reunit amb l’advocat Josep Jover, promotor de la demanda sobre el cànon
digital, el passat 28 d’octubre a l’Ajuntament.



Joan Carles Robert, tinent d’alcalde de Serveis Interns
Aquesta mesura ajuda els contribuents que pateixen més la crisi
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Empresaris locals posen en marxa nous productes turístics basats en l’enoturisme i en el golf.breus

El ple de l’Ajuntament del
28 d’octubre va aprovar un
sistema d’ajornaments i
fraccionaments que regirà
el pagament dels impostos
i taxes municipals. El nou
sistema regula un escalat
d’imports i de terminis, així
com les garanties que el
contribuent haurà d’aportar

 en alguns casos.

El tinent
d’alcalde de

Serveis Interns, Joan
Carles Robert, indica que “la
crisi fa que cada cop més
els ciutadans demanin
fraccionar o ajornar el
compliment de  les
obligacions fiscals amb
l’Ajuntament”. Per això,  diu
Robert, “és vital que el
procediment estigui ben
establert, perquè tothom

pugui accedir a aquests
avantatges en igualtat
de condicions”. Els terminis
seran els següents:

Imports fins a 1.000 euros
6 mesos

Imports entre 1.000,01
i 3.000 euros 12 mesos

Imports entre 3.000,01
i 6.000 euros 18 mesos

Imports superiors a 6.000
euros 24 mesos

Els imports superiors a 6.000
euros que es vulgui fraccionar
o ajornar hauran de ser
garantits, de forma general
amb un aval bancari. La
garantia haurà d’aportar-se
en el termini de trenta dies
següents a la notificació de
l’acord de concessió de
l’ajornament o fraccionament.
Aquest sistema no exclou
l’obligació del contribuent de
fer front als interessos de
demora, que s’aplicaran
segons l’interès legal que
estableix periòdicament el
Banc d’Espanya.

D’altra banda, el ple municipal
també va aprovar excloure
algunes activitats menors de
l’impost d’instal·lacions,
construccions i obres (ICIO).
Segons el regidor de Serveis
Interns, “es tracta de
clarificar quines activitats
estan subjectes a aquest
impost i quines no. L’Àrea

municipal de Territori, que
gestiona les llicències
d’obres, havia detectat
incidències molt diverses
que requerien posar al dia
l’ordenança”.

A partir d’ara, no tributaran
per aquest impost les
següents activitats:

–La instal·lació de petits
aparells electrodomèstics i de
ventilació dels habitatges

–Les obres d’urbanització,
de construcció o d’enderroc
d’un edifici, en cas que siguin
executades  per ordre
municipal

–Les obres per treure rètols
de publicitat.

Unificar preus de
l’expedició de documents

Finalment, l’Ajuntament va
acordar unificar preus de
l’expedició de documents i de
la prestació de serveis de
caràcter administratiu. Els
certificats cadastrals telemàtics
costaran 15 euros; els
certificats cadastrals
descriptius i gràfics, en
costaran 20; els certificats
sobre el número de policia,
nom de carrer en relació illa
i solar..., 15 euros; els
certificats en relació a rebuts
d’IBI no facturats (per tràmit
d’alta, per aparcament annex
a habitatge...), 15 euros; i
informes cadastrals, 5 euros.

L’Ajuntament facilitarà el
pagament d’impostos amb nous
fraccionaments i ajornaments

També s’exclouen algunes activitats de l’impost d’obres i instal·lacions

La perruquera calafellenca
Ainoa Sotillo ha participat
recentment a París en el
campionat de perruqueria
“Mundial Coiffure Beuaté
París”. Era el segon cop que la
calafellenca participava en
aquest certamen, per al qual
havia estat seleccionada
com a integrant de l’equip
de l’Estat espanyol, en totes
dues ocasions, pel gremi
provincial de perruquers de
Tarragona.

Entre els cinc primers

A París, en aquesta segona
participació, Ainoa Sotillo va
quedar entre els cinc primers
en les modalitats de pentinat
creatiu i pentinat de nit.

En el moment de redactar
aquesta informació encara no
s’havia publicat la classificació
definitiva. Sotillo es dedica a
la perruqueria des de fa deu
anys i treballa al nucli de Segur.
Per participar en el campionat
parisenc, ha tingut el suport
de l’Àrea de Comerç i
Innovació de l’Ajuntament.
El seu titular, Carles Rion,
compromet el seu suport a
“tot ciutadà que despunti
en el seu àmbit professional
i porti arreu el nom de
Calafell”.

Una perruquera
calafellenca, al
campionat
mundial de París

Ainhoa Sotillo, a l’esquerra, amb el tinent
d’alcalde de Comerç i Innovació.
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El Patronat Municipal de Turisme participa a la Fira Bebés&Mamás, que s’ha celebrat a Madrid.breus

Foto de grup dels alumnes, els professors i les autoritats, el passat 17 de novembre a la Masia de la Sínia.

Una casa d’oficis formarà i
donarà feina a joves aturats

Vint nois i noies aprendran oficis que tenen sortides laborals

La regidoria de Treball de
Calafell ha posat en marxa una
nova Casa d’Oficis. Sota el títol
“Joves amb futur”, aquest
projecte donarà formació i
ocupació a vint alumnes i a cinc
professors i personal de suport,
en dos mòduls: manteniment
d’equips microinformàtics i
animació sociocultural. Es tracta
de dues professions amb sortida
laboral, per la qual cosa formar
persones en aquests oficis és
una mesura per combatre l’atur
i la crisi.

El projecte ha rebut una
subvenció de 228.541 euros, va
arrencar el passat 14 d’octubre
i tindrà una durada d’un any.
Els alumnes tindran un contracte
de treball de l’Ajuntament de
Calafell, en la modalitat de

contracte de formació, durant
el segon semestre. “No tan sols
es formaran, sinó que també
treballaran. Faran totes dues
coses mentre aprenen un
ofici”, explica la regidora de
Treball de Calafell, Yolanda
Almagro.

Inversió de 12.000 euros
per alumnes

De la seva banda, el director
territorial del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC), Ramon
Inglés, va recordar, en la
inauguració del projecte, el
passat 17 de novembre, que
les cases d’oficis que s’han posat
en marxa recentment al país
acullen 2.500 joves i  ha
destacat la inversió que la
Generalitat fa en aquestes

persones. “La inversió en cada
jove participant en una casa
d’oficis és de 12.000 euros”.
“Per això”, ha dit als alumnes,
“és importantíssim que
aprofiteu al màxim l’esforç
econòmic que els vostres
conciutadans fan en
vosaltres”.

Finalment, l’alcalde de Calafell,
Jordi Sánchez, ha destacat
l’empenta que els projectes de
foment del treball han tigut
durant el present mandat al
municipi: “Ha estat una de les
nostres primeres prioritats.
La ciutadania no pot esperar
miracles, però sí que el seu
Ajuntament faci tot el que
estigui en la seva mà i que
estigui al seu costat en els
moments de dificultat. Crec

que en aquest àmbit, i no és
l’únic, hem fet una bona
tasca i a la vista estan els
resultats”.

La segona del mandat

Aquesta escola d’oficis és la
segona que es tira endavant en
aquest mandat municipal. La
primera es va desenvolupar el
2008, amb tres mòduls de
formació: jardineria i educació
ambiental, gestió de sistemes
microinformàtics i animació
sociocultural. El mòdul de
jardinera i educació ambiental
va treballar força al Parc del
Comú, on va acabar l’Aula de
Natura. També va fer una neteja
a fons del Parc, va elaborar un
inventari de plantes existents i
va crear una web educativa.

treball

LES DADES

500 llocs de
treball creats
Els diferents projectes
ocupacionals que ha tirat
endavant la regidoria de
Treball en els darrers 3
anys i mig han permés
crear fins a 500 llocs de
treball.

2.000 alumnes
formats
Des de juny de 2007, la
regidoria de Treball ha
donat formació a 2.000
persones, entre cursos de
caràcter presencial i els
impartits, amb notable
èxit, a través d’Internet.

Aquestes dades van
ser ofertes durant la
inauguració de la Casa
d’Oficis.



L’equip de govern municipal de
Calafell ha anunciat que les
obres de construcció del nou
mercat municipal podrien
començar el proper mes d’abril.
L’alcalde, Jordi Sánchez, indica
que, “si res no es torç”, aquest
és el calendari de treball del que
serà la principal actuació en
matèria de comerç i foment de
l’economia local endegat en
aquest mandat municipal.

L’alcalde especifica que la
previsió és adjudicar el projecte
a un operador comercial abans
de final d’any. La redacció del
projecte executiu durarà de
dos a tres mesos i les obres
s’iniciarien d’immediat. Els
treballs durarien de dotze a
setze mesos, amb la qual cosa
el mercat obriria la tardor de
2012, “o a l’estiu si ‘apretem’
el calendari perquè l’activitat
comercial arrenqui amb la
temporada turística alta”.

En aquests moments,
l’Ajuntament està negociant
amb tres grans operadors
comercials. El concurs que va
convocar-se mesos enrera va
quedar desert. La llei preveu la
negociació directa, “en els
mateixos termes del concurs,
i això és el que estem fent,
amb els tres operadors que,
en diferents fases d’aquest
procés, s’han interessat per
fer-se amb el projecte”, ha
afegit el tinent d’alcalde de
Comerç, Carles Rion.

Aquests anuncis van fer-se en
una reunió participativa amb els

paradistes de l’actual mercat.
L’objectiu era presentar als
comerciants una proposta de
reglament del mercat. Aquest
reglament, que subsituirà el
vigent des de 1985, preveurà
l’entrada al nou equipament
d’un operador comercial que,
a canvi de la inversió, disposarà
del 50% de la superfície per
obrir-hi un supermercat.

El reglament, a més, regularà
el règim transitori entre l’antic
mercat i el nou. En aquest sentit,
l’equip de govern reitera que
vol una transició modèlica, que
sigui ajustada a la llei i, a la
vegada, exquisida amb els
actuals paradistes. Els actuals
concessionaris “tindran una
preferència, tant perquè
tenen concessió fins al 2015
com perquè són comerciants
de casa nostra que porten
molts anys treballant al
mercat”, segons Rion.

L’Ajuntament ha demanat als
paradistes que s’organitzin per
mantenir una interlocució fluïda.
Això servirà per consensuar el
reglament i per poder estudiar
les casuístiques individuals de
cada paradista davant del
trasllat al nou mercat.

3.000 metres quadrats

El nou mercat municipal, que
s’aixecarà al costat de l’actual,
tindrà 3.000 metres quadrats
de superfície. La planta baixa
allotjarà el supermercat de
l’operador que faci la inversió i
les parades tradicionals. Segons
els càlculs de viabilitat, podran
haver-hi entre 30 i 40 parades.
El soterrani allotjarà un
aparcament de 200 places i la
zona de cambres frigorífiques,
arribada de mercaderies...).
L’edifici tindrà una planta
superior, que allotjarà la nova
biblioteca municipal.

El nou mercat estarà enclavat
en una illa d’equipaments, ja
que en el seu entorn immediat
es construiran una escola de
primària i una escola bressol.
L’actual mercat es conservarà i
se’n decidirà la utilitat més
endavant.

L’Ajuntament negocia amb tres operadors comercials després que el concurs quedés desert

Les obres del nou mercat
municipal començaran el
mes d’abril de l’any vinent

La cadena comercial Aldi obrirà un supermercat d’alimentació al Parc Empresarial de Calafell.breus

comerç

L’equip de
govern cerca el
consens amb
els paradistes
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Maqueta de l’illa del mercat municipal. L’edifici comercial és el que està a la dreta de la imatge, en primer terme.



empreses

L’Agrupació Immobiliària de Calafell (AIC)
ha organitzar aquest novembre unes
jornades de debat i formació en què s’han
analitzat les estratègies que el sector pot
emprar per encarar la seva crisi, que és una
de les manifestacions més dures de la crisi
general. Les jornades han posat com a
exemple el projecte de cooperació entre
empreses que encarna l’AIC, que ha permés
a les immobiliàries locals mantenir l’activitat
en el darrer any.

Servei Verge, agent immobiliari d’ImmoBan
i impulsor de l’AIC, explica que “el mercat
immobiliari calafellenc es manté viu
gràcies al projecte de cooperació que
vam encentar a finals de  2009 amb el
suport de l’Ajuntament de Calafell”.
Verge ha afegit que “el nostre objectiu
és que les agències immobiliàries deixin
de competir i passin a col·laborar. Ho
fem amb un sistema de captació
compartida de clients, tant els que
oferten habitatge per a la seva venda
com els que en volen comprar”.

El propi Verge va presentar et projecte al
congrés Renovación Inmobiliaria, organitzat
per l’Asociación de Expertos en Formación
Inmobiliaria), que va celebrar-se a Madrid
el passat 21 d’octubre. Tant a Madrid en

aquella ocasió com a les jornades a Calafell,
els promotors de l’AIC han destacat que el
sistema suposa enormes avantatges per a
les empreses, però també per als clients
que volen comprar o vendre un habitatge.

De la seva banda, el tinent d’alcalde de
Comerç i Innovació Tecnològica de
l’Ajuntament, Carles Rion, va tancar les
jornades amb una intervenció en què va

recordar que “a Calafell són molts els
projectes per animar l’economia local
que estem tirant endavant gràcies a
la cooperació entre els sectors públic
i privat”. Rion afegeix que “en
circumstàncies tan adverses com les
actuals són aquestes fórmules les que
ens permeten aguantar la trompada i
crear noves bases per quan arribi la
recuperació”.

La nova prestació per cessament
d’activitat dels autònoms no
preveu un atur parcial i per això
els autònoms dependents no la
podran percebre si no deixen
de treballar per la totalitat dels
seus clients. Si només perden
la feina que representa si més
no el 75% dels seus ingressos,
i conserven la resta, no podran
accedir a cobrar l’atur, segons
va advertir Carlos Escorihuela
García, advocat dels serveis
jurídics de MC Mutual, en una
jornada sobre la nova prestació
organitzada per Grup Vandellòs.

“És important tenir-ho en
compte, perquè tot i que
popularment es parla d’atur
per a autònoms, no és un

atur equiparable al d’un
treballador del règim general
de la Seguretat Social”, va dir
Escorihuela. “Com el propi

nom indica, la nova prestació
cobreix la contingència de
cessament d’activitat, no la
pèrdua de feina”, va afegir.

La col·laboració comercial entre empreses manté viva l’activitat del sector immobiliari a Calafell

Cooperar per sobreviure

Els autònoms dependents hauran de cessar
completament l’activitat per cobrar l’atur
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Cloenda de les jornades celebrades el passat 10 de novembre.

Jornada organitzada per Grup Vandellòs, amb el suport de l’Ajuntament, les entitats empresarials i MC Mutual.



L’Àrea de Comerç de
l’Ajuntament i les associacions
d’empresaris i comerciants del
municipi han posat en marxa la
tercera edició de la campanya
comercial “La setmana
màgica”. Després de l’èxit de
les dues edicions anteriors, la
campanya torna a tenir la
finalitat d’animar el consum i
“pre-escalfar” la temporada
nadalenca.

La campanya es desenvoluparà
entre el 27 de novembre i el 12
de desembre i hi participaran

tant establiments comercials
com de restauració, que
oferiexen descomptes i obsequis
als clients. Aquestes ofertes
es reforçaran amb una
programació d’espectacles de
màgia (d’aquí el nom de la
campanya) i integrant-hi actes
tradicionals d’aquestes dates,
com l’engegada de l’enllumenat
nadalenc, que se celebrarà el 4
de desembre, al capvespre.

El tinent d’alcalde de Comerç,
Carles Rion, explica que “la
recessió ens obliga a

fomentar l’activitat
econòmica, tot creant un
incentiu perquè els clients
comprin i ajudin a mantenir
la màquina en marxa. Hem
de recuperar compradors,
locals o visitants, oferint-los
elements afegits que facin
atractiva la compra”. Rion
subratlla que “tal com estem
fent en altres àmbits, la
cooperació entre el sector
privat i el públic resulta
imprescindible per afrontar
les dificultats del moment
present”.

El Área de Comercio del
Ayuntamiento y las asociaciones
de empresarios y comerciantes
del municipio han puesto en
marcha la tercera edición de la
campaña comercial “La
Setmana Màgica”. Tras el éxito
de las dos ediciones anteriores,
la campaña vuelve a tenir el
objetivo de animar el consumo
y “precalentar” la temporada
navideña.

La campaña se desarrollará
entre el 27 de noviembre y el
12 de diciembre y participarán
en ella tanto establecimientos
comerciales como de
restauración, que ofrecen
descuentos y obsquios a sus
clientes. Dichas ofertas se
reforzarán con una
programación de espectáculos
de magia (de ahí el nombre de
la campaña) e integrando en
ella actos tradicionales de estas
fechas, como el encendido del
alumbrado navideño, que se
celebrarà el 4 de diciembre, al
anochecer.

El teniente de alcalde de
Comercio, Carles Rion, explica
que “la recesión nos obliga
a fomentar la actividad
económica, creando un
incentivo para que los
clientes compren y ayuden
a mantener la máquina en
marcha. Tenemos que
recuperar compradores,
locales o visitantes,
ofreciéndoles elementos
que hagan más atractiva la
compra”. Rion subraya que
“tal como estamos haciendo
en otros ámbitos, la
cooperación entre el sector
privado y el público resulta
imprescindible para
afrontar las dificultades
del momento presente”.

L’Ajuntament s’adhereix a un acord marc de subministrament dels ens locals

comerç

El Mercat Municipal de Calafell celebrarà el dissabte 11 de desembre el seu 25è aniversari.breus

Comença una nova ‘Setmana
Màgica’ al comerç calafellenc

Animació musical als carrers comercials de Calafell
L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament va organitzar una activitat d’animació musical als
carrers comercials de Calafell, durant el passat pont de la Castanyada. El grup Gumbo
Jass Band va oferir el seu repertori de jazz tradicional, estil dixieland, per les zones
comercials i a l’interior dels propis establiments.
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www.ciutadellaiberica.com
Web de la Ciutadella Ibèrica de Calafell, on trobareu tota la informació sobre aquest jaciment arqueològic.

L’Ajuntament de Calafell estalviarà com a mínim un 10% del rebut elèctric amb un nou contracte.breus

Nou museus europeus a l’aire
lliure a Calafell entre el 15 i 17
de novembre passats. Tots nou
equipaments formen la xarxa
Didarchtik, un projecte
d’intercanvi d’experiències i
bones pràctiques que s’ha
desenvolupat en els dos darrers
anys. La Ciutadella Ibèrica de
Calafell forma part d’aquesta
xarxa i va ser l’amfitriona de la
trobada, a la qual assistiran vuit
museus més d’Alemanya,
Holanda, Itàlia, Suècia i el
Regne Unit.

La xarxa Didarchtik se centra en

l’aprenentatge que les persones
adultes poden adquirir de la
visita a monuments concebuts
per a l’educació i la divulgació.
És el cas de la Ciutadella Ibèrica
de Calafell, un jaciment iber
que va ser reconstruït amb
tècniques d’arqueologia
experimental per poder mostrar
al visitant, d’una forma
entenedora, com era la vida
quotidiana en aquella cultura.

És el primer programa europeu
en què participa la Ciutadella
Ibèrica, “dintre de l’objectiu
traçat per l’Ajuntament de

situar aquest monument,
excepcional per les seves
característiques, en el mapa
europeu dels museus a l’aire
lliure”, va explicar l’alcalde de
Calafell, Jordi Sánchez, en donar
la benvinguda als participants
en la trobada.

El patrimoni històric,
actiu principal

La tinent d’alcalde de Patrimoni
Històric, Teresa Cumplido, va
afegir que “el patrimoni
històric és un dels principals
actius d’aquest municipi i

amb actuacions com aquesta
volem posar-lo en valor, de
forma que puguem generar
un turisme cultural de
qualitat”.

Els museus participants a la
trobada són Bachritterburg
Kanzach im ArchäoPark
Federsee (Alemanya),
Archoeparc-Val Senales (Itàlia),
VAEE (Holanda), Parco
Archecologico Didattico del
Livelet (Itàlia), Bäckedals
Folkhögskola (Suècia),
Archäologisches Zentrum
Hitzacker (Alemanya), Buster
Ancient Farm (Regne Unit) i la
Ciutadella Ibèrica de Calafell.
També hi participa la xarxa
europea Exarc, de la qual forma
part Calafell.

Jonny Springe, del Bäckedals
Folkhögskola, ha subratllat que
“projectes com aquest
serveixen per posar en comú
diferents maneres de
gestionar i donar a conèixer
el patrimoni. Les   vies són
diverses i nosaltres
cooperem per intentar
garantir uns mínims, unes
bones pràctiques que ens
puguin ser comunes”.

Calafell està pendent ara de
tancar un acord pel qual liderarà
un projecte museístic, basat
també en la Ciutadella Ibèrica.
Aquest projecte, que durarà cinc
anys, estarà subvencionat per
la Unió Europea amb 2,5 milions
d’euros, la meitat dels quals
arribaran a Calafell en tant que
líder de les actuacions, que es
desenvoluparan a vuit estats
europeus. Properament es
podrà informar de la conclusió
d’aquesta qüestió.

Primer projecte internacional en què participa el jaciment arqueològic

La Ciutadella Ibèrica de Calafell
acull una trobada europea
de museus a l’aire lliure
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patrimoni històric

Imatge de l’acte inaugural del seminari Didarchtik, el 17 de novembre a la Ciutadella Ibèrica.
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d’11 h a 14 h  i de 16.30 h a 20 h
(1 de gener tancat)

A la carpa annexa al pavelló Joan Ortoll



polítiques socials

La regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament i
l’Institut Català de les
Dones van posar en
marxa, el passat 19 de
novembre, una
campanya de
sensibilització contra la
violència masclista. La
peça clau d’aquesta
campanya és una
aplicació interactiva en
línia adreçada a la
població juvenil. A
aquest segment d’edat

es vol fer arribar
missatges de prevenció
que “ajudin a evitar les
conductes que poden
acabar en situacions
abusives en les
primeres experiències
sentimentals”, explica
la regidora de Benestar
Social, Maria Josepa
Sans.

“Tu què hi tens a dir?”
fomenta la reflexió
davant les situacions en

què apareix la possessió,
la gelosia desmesurada i
el control; la cultura del
pacte i el diàleg davant
dels conflictes, i la
ruptura davant les
primeres manifestacions
de violència en una
relació afectiva. També
es pretén fomentar el
protagonisme dels i les
joves en la prevenció de
la violència masclista i en
la detecció i substitució
de missatges masclistes.

Els centres de salut de Calafell van fer uns 200
controls gratuïts de glucèmia amb motiu del Dia
Mundial de la Diabetis. A més, el Monument al
Pescador de Calafell va il·luminar-se de blau, un
simbolisme per fer visible una malaltia que cada
dia té més afectats. El control de glucèmia “és
una de les eines més senzilles i ràpides per
detectar un índex de glucosa anormalment
alt a la sang, que pot ser un indici de
diabetis”, diu la regidora de Salut de
l’Ajuntament, Victoria Ortigosa. La regidora
afegeix que “un diagnòstic matiner permet
controlar la diabetis i prevenir les greus
complicacions que pot comportar”. Moltes
persones que tenen diabètics ho ignoren, perquè
els símptomes són equívocs i el diagnòstic no
resulta fàcil, per exemple en el cas de la de tipus
2. D’aquí la importància d’anar al metge si ens
sentim anormalment cansats, perdem pes, tenim
molta gana o patim sudoracions molt fortes.

Treball posa en marxa un curs per formar auxiliars de gerontologia i atenció personal a discapacitats.breus

tuquehitensadir.calafell.cat
En aquesta web trobareu aquest joc interactiu que ensenya què no s’ha de fer en les relacions de parella.

Campanya adreçada a la població jove per prevenir situacions abusives en les primeres experiències sentimentals

Una aplicació interactiva ensenya
a rebutjar la violència masclista

Els centres de salut fan 200 proves de
glucèmia en el Dia Mundial de la Diabetis
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El Monument al Pescador es va il·luminar de blau la nit del 14 de novembre.
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La regidoria de Benestar Social ensenya els avis a organitzar el seu temps quan tenen cura dels néts.breus

www.vilarenc-aqua.com
Web del complex municipal de piscines, on trobareu informació sobre les activitats, els serveis i les tarifes.

El complex municipal de piscines
Vilarenc Aqua ha consolidat els
3.000 usuaris abonats en el seu
primer any de funcionament.
Les instal·lacions es van obrir el
pont de Tots Sants de l’any
passat, emmig d’una gran
expectació, atesa la demanda
de la societat calafellenca d’un
equipament com aquest, que
s’arrossegava des de feia dues
dècades. Aquest matí, una
gernació ha participat en la festa
de celebració del seu primer
aniversari.

L’èxit del Vilarenc Aqua va fer-

se palès en les primeres
setmanes d’obertura. Les xifres
d’abonats es van disparar i de
seguida van arribar al volum
que el pla de negoci de la
concessió estimava per a
passats dos o tres anys.
L’alcalde, Jordi Sánchez,
destaca que “Vilarenc Aqua
no és tan sols una gran
instal·lació d’esport i de
salut, sinó també un punt de
trobada i relació de tota la
ciutadania del municipi.
Aquí es troben ciutadans
dels tres nuclis i de les 25
urbanitzacions de Calafell”.

Jordi Sánchez també subratlla
l’excel·lència turística del
equipament, ja que “l’aposta
pel termalisme a l’aire lliure
permet gaudir-ne tot l’any.
A Catalunya pràcticament no
hi ha cap altra instal·lació
com aquesta”.

Activititats per a totes
les edats

De la seva banda, el regidor
d’Esports, José Manuel Núñez,
fa l’èmfasi en “les actitivats
per a totes les edats que el
Vilarenc Aqua ofereix, però

especialment les adreçades
als infants. Aquí estem
ajudant, mitjançant l’esport,
a formar futurs ciutadans i
ciutadanes”.

Vilarenc Aqua és un complex
pioner, que introdueix
tecnologia de gestió inèdita a
l’Estat espanyol. Per exemple,
la telegestió via satèl·lit que
permet als encarregats de
manteniment aturar la
maquinària, si és necessari, fins
i tot des del seu telèfon mòbil.
També és una instal·lació que
ha invertit en sostenibilitat.

L’energia solar s’utilitza,
mitjançant plaques solars, per
a l’escalfament de l’aigua
sanitària i el calor suplementari
necessari per escalfar la zona
termal s’obté cremant biomassa
(concretament, pinyols d’oliva).
A més, la depuració de l’aigua
de les piscines es fa per un
innovador sistema de llum
ultraviolada i el clor només
s’utilitza en petites quantitats
de manteniment.

Exemple d’equipament
públic sostenible

L’alcalde de Calafell ha indicat
que “els edificis públics són
els primers que han de donar
exemple de sostenibilitat. I
a més de la cura pel medi
ambient, no oblidem que la
inversió s’amortitza”.

Per celebrar el primer aniversari
del complex, el Vilarenc Aqua
ha ofert ente l’1 i el 15 de
novembre una promoció
especial. Els nous abonats que
van inscriure’s durant aquesta
quinzena van gaudir de
matrícula gratuïta.

L’equip de govern suprimeix la UPAS i reforça la plantilla amb nous agents

El Vilarenc Aqua compleix el
primer aniversari consolidant
els 3.000 usuaris abonats

esports

Els infants, i les seves exhibicions aquàtiques, van ser els grans protagonistes de la festa d’aniversari de les piscines.



Disset parelles lingüístiques participen en una nova edició del programa “Voluntariat per la Llengua”.breus

El complex municipal de
piscines Vilarenc Aqua
ampliarà l’oferta d’activitats
per a persones afectades per
la fibromiàlgia. A partir d’ara,
podran tenir tres hores
setmanals d’activitats
específiques, a triar de dilluns
a divendres, per una quota de
deu euros mensuals, que
l’Ajuntament i la
concessionària, Tandem
Wellness, han definit com a
molt atractiva i interessant.

L’alcalde, Jordi Sánchez, i el
gerent de Tandem Wellness,
Mario Ruano, van anunciar
aquesta millora en el programa
de Calafell Ràdio “Fil directe
amb l’alcalde”. El programa,
on l’alcalde contesta les
trucades de la ciutadania, ha

recollit en els darrers mesos
diferents demandes en aquest
sentit. Durant el programa ja
van arribar algunes trucades
del col·lectiu afectat agraint la
millora.

Caldrà estar empadronat

Les activitats que s’oferiran
seran de baixa intensitat,
bàsicament activitats d’aigua
que són molt apropiades per
a aquesta dolència. Seran
classes de 45 a 50 minuts.
L’activitat física s’adaptarà a
l’informe mèdic que els
participants hauran d’aportar.
I per acollir-se a aquest
programa caldrà estar
empadronat al municipi de
Calafell. Aquesta activitat pot
demanar-se a la recepció del

complex, situat a l’avinguda
del Vilarenc 2-4, o trucant al
telèfon 977 108 180.

L’alcalde indica que “amb
aquesta mesura donem
resposta a la demanda
del col·lectiu d’afectats per
la fibromiàlgia del nostre
municipi. L’oferta s’amplia
en una tercera part i a un
preu assequible”.

I el gerent de Tandem Wellness
afegeix que “som una
empresa, però també
persones sensibles a la
societat que ens envolta.
Per això, el benefici
econòmic no ho és tot i
hem atés la demanda de
l’alcalde, que ha estat
molt insistent”.

Tindran tres hores setmanales específiques per 10 euros mensuals

Les piscines amplien l’oferta
d’activitats per a persones
afectades per la fibromiàlgia

El complejo municipal de piscinas
Vilarenc Aqua ampliará la oferta de
actividades para personas afectadas
por la fibromialgia. A partir de
ahora, tendran tres horas semanales
de actividades específicas, a elegir
de lunes a viernes, por una cuota
de 10 euros mensuals, que el
Ayuntamiento y la concesionaria,
Tandem Wellness, definien como
muy atractiva e interesante.

El alcalde, Jordi Sánchez, y el
gerente de Tandem Wellness, Mario
Ruano, anunciaron la mejora en el
programa de Calafell Ràdio “Fil
directe amb l’alcalde”. El programa,
en el que el alcalde contesta las
llamadas de la ciudadanía, ha
recogido en los últimos meses varias
peticiones en este sentido.

Habrá que estar empadronado

Las actividades que se ofrecerán
serán de baja intensidad,
básicamente acuáticas, muy
apropiadas para esta dolencia.
Serán clases de 45 a 50 minutos.
El ejercicio físico se adaptará al
informe médico que los inscritos
deberán aportar. Y para acogerse
a este programa habrá que estar
empadronado en Calafell. La
actividad puede solicitarse en la
recepción del complejo (avenida
del Vilarenc 2-4), o llamando al
teléfono 977 108 180.

El alcalde indica que “la medida
da respuesta a la demanda del
colectivo de afectados por
fibromialgia de Calafell. La
oferta se amplía en una tercera
parte y a un precio asequible”.
Y el gerente de Tandem Wellness
añade que “somos una empresa,
pero a la vez personas sensibles
a la sociedad que nos rodea. Por
eso, el beneficio económico no
lo es todo y hemos atendido la
petición del alcalde, que ha sido
muy insistente”.
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La zona termal a l’aire lliure és un dels trets més característics del Vilarenc Aqua.



22

esports



esports

El Bàsquet
Calafell i la UE
Segur presenten
els equips

El Club Bàsquet Calafell va
presentar el 21 de novembre els
seus equips per a la temporada
2010-2011. I el dia abans el va
secundar la Unió Esportiva Segur,
que va presentar els seus equips
de futbol base. En total, les dues
entitats sumaran més de 300
esportistes competint durant la
present temporada.

250 esportistes formen aquesta
temporada els 21 equips del
Bàsquet Calafell, des de la
categoria prebenjamí a la sénior.
Els equips de base, fins a cadet,
són a la vegada els equips de
diferents centres educatius del
municipi (col·legis Mossèn Cinto,
Santa Creu i Castell de Calafell i
l’institut Camí de Mar), on l’entitat
desenvolupa la seva escola de
bàsquet. Aprofitant la presentació,
l’Ajuntament i el Bàsquet Calafell
van signar un conveni de
col·laboració, per quatre anys, que
consolida el suport municipal a
l’escola de bàsquet de l’entitat.

De la seva banda, la Unió Esportiva
Segur va presentar els sis equips
de base. Són quatre equips de
futbol 7 (prebenjamí, benjamí, aleví
i intantil), l’equip cadet de futbol
11 i l’equip amateur. En total, més
de 75 esportistes.

L’alcalde, Jordi Sánchez, explica
que “donem i donarem suport
a l’esport local perquè és una
eina que ajuda, i molt, a la
cohesió social. A Calafell les
instal·lacions esportives són
autèntics punts de trobada
ciutadana”. I el regidor d’Esports,
José Manuel Núñez, afegeix que
“l’aposta per l’esport és clara,
perquè forma persones i fa
ciutadans i poble”.

Vora 500 esportistes van
participar, el 14 de novembre,
en la 32 edició del Cross
escolar de la Santa Creu. La
prova, organitzada per l’escola
Santa Creu de Calafell, és
puntuable per a la fase
comarcal dels jocs esportius
escolars de Catalunya.

La participació va batre el
rècord de totes les edicions
anteriors. Enguany hi han
participat alumnes de 25
centres educatius de primària
i secundària de la comarca
del Baix Penedès, a més
d’esportistes del club El
Vendrell Athletic. Una desena
d’escoles van participar per
primer cop en les proves.

El cross s’havia dividit en set
categories d’edat: infantil,

aleví, benjamí, prebenjamí i
pàrvuls de 5, 4 i 3 anys, en
modalitat masculina i
femenina.

Al Parc de la Sínia

Les curses van disputar-se,
per segon any consecutiu, en
un circuït pel Parc de la Sínia
i el Passeig de la Unió. Una
gernació de públic va assistir
a les proves, que van gaudir

d’un ambient extraordinari.
L’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, comenta que “el 14
de novembre vam gaudir
d’un gran espectacle
esportiu, però sobretot
d’una trobada comarcal
que va tenir els petits i els
joves esportistes del Baix
Penedès com a grans
protagonistes”.

Jordi Sánchez destaca la
incorporació als campionats
esportius comarcals de “els
nous centres educatius
que s’han anat creant en
els darrers anys al Baix
Penedès. És una prova
d’implicació en la vida
d’aquesta comarca, de la
qual, com a president del
consell comarcal, me’n
sento molt orgullós”.

25 escoles competeixen en la prova, puntuable per al campionat comarcal

500 esportistes participen
en el 32è Cross escolar
de la Santa Creu
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Sortida d’una de les curses en què s’havia dividit la competició.

Les curses van
disputar-se al
Parc de la Sínia
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1 dimecres

>Dia mundial de la lluita
contra la sida
Parada informativa al CAR
de Calafell
de les 11 a les 14 h
Avinguda Vilarenc 8

2 dijous

>Cinema d’igualtat
La clienta
(França, 2008)
Direcció Josiane Balasko

Al multicinemes MCB
18 h projecció-col·loqui
22 h projecció
Entrada gratuïta

5 diumenge

>Rostada Popular
Degustació del vi novell
i de l’oli DO Siurana
Organitza Cooperativa
Agrícola de Calafell
9,30 h
Celler de la Cooperativa

>Festival de Patinatge
Organitza Secció de
Patinatge Artístic del
Club Patí Calafell
18 h
Pavelló Joan Ortoll

11 dissabte

>25è aniversari del
Mercat Municipal
Organitza Associació de
paradistes
Activitats durant tot el dia
Mercat Municipal

>Mercat de Nadal
Organitza Associació de
Comerciants i Empresaris
Segur Centre
de 10 a 14 h
de 17 a 21 h
Plaça Mediterrani

>Cafè filosòfic Casa Barral
El consumisme
a càrrec de Sandra Pouza,
llicenciada en filosofia
i professora
19 h
Museu Casa Barral

12 diumenge

>Mercat de Nadal
Organitza Associació de
Comerciants i Empresaris
Segur Centre
de 10 a 14 h
Plaça Mediterrani

>Festival de Patinatge
Organitza Patinatge Artístic
del Club Patí Calafell
10 h
Pavelló Joan Ortoll

>Acte de lliurament dels
X Premis literaris
“La Mar de Lletres”
Actuació  de Vicente Monera
i Jaume Calatayud
12 h
Museu Casa Barral

17 divendres

>Lliurament de diplomes
dels tallers i cursos de la
regidoria de Joventut
19 h
Dependències de la Platja

18 dissabte

>Concert de Nadal
Organitza Cor-Orfeó
Calafellenc
20 h
Teatre Auditori municipal

19 diumenge

>Concert de Nadal
Organitza Cor Parroquial
11,45 h
Església de la Santa Creu

>Ballada de Sardanes
Amb la Cobla Cossetània
12,30 h
Parc de la Sínia

>Espectacle infantil
Zing Zing Dansa-Teatre
Organitza La Xarxa
18 h
Teatre Auditori municipal

25 dissabte

>Concert de Nadal
Organitza Coral Llebeig
19,30 h
Església de la Santa Creu

Calafellactivitats
desembre2010

Temporada de
marxa nòrdica

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

Actes oberts
del ‘Posa-hi oli’
1 i 15 de desembre
de 10 a 11.30 h
Taller d’expressió corporal

14 de desembre
a les 17 h Taller de torró

21 de desembre
a les 16 h Ball de Nadal

Regidoria de Benestar
977 699 009 (ext 773)

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



26 diumenge

>Masterpartit de futbol
Organitza Escola de futbol
10 h
Camp de futbol de Calafell

28 dimarts

>Lliurament premis XV
Concurs de Pessebres
19,30 h
Al Parc Nadalenc

31 divendres

>Rebuda de l’Any Nou
Música, raïm, cava i bossa
cotilló per a tothom
23,45 h
Plaça de Catalunya

2 gener
diumenge

>Cançons als pessebres
El Cor-Orfeó Calafellenc canta
als domicilis dels participants
en el concurs de pessebres
Al matí

5 gener
dimecres

>Cavaldada de Reis

A Calafell
de 16 a 18 h al Teatre
Recollida de cartes
19 h
Cavalcada
Organitza ARC

A Segur
17 h al Port
Arribada dels Reis
a continuació a l’església
de l’Assumpció
Recollida de cartes
Organitza Associació de
Veïns i Propietaris de Segur
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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

PSC-PM
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El govern de la Generalitat ha complert amb Calafell

Per fi!

El nuevo pacto del Tinell

Escrivim aquestes línies abans de les eleccions al Parlament,
tot sabent que es publicaran i es llegiran després del 28
de novembre. Aquesta circumstància ens permet mostrar
el nostre agraïment al govern del President Montilla sense
que ningú pugui pensar que fem electoralisme. I si volem
mostrar el nostre agraïment és perquè el govern català
liderat pel PSC ha complert amb Calafell. La llista
d’actuacions que la Generalitat ha realitzat o subvencionat
al nostre municipi és molt llarga: la travessia de Segur, el
nou Centre d’Alta Resolució de Calafell, la remodelació de
la plaça de Catalunya i l’entorn del nucli històric, les franges
contraincendis de les urbanitzacions, les noves escoles
bressol de Segur i de Calafell Parc... I la relació és encara
més llarga si afegim els projectes ja aprovats i que
començaran properament: la Llei de Barris al nucli antic,
el CAP i l’Institut de Segur, l’Àrea Residencial Estratègica

de les Barqueres, el nou bombament del clavegueram al
nucli de la Platja... No són menys destacades les aportacions
que la Generalitat ha fet per posar al dia els serveis socials
de Calafell o per impulsar una colla de projectes d’ocupació
i formació. I moltes més de menor entitat. Aquest espai és
insuficient per encabar-hi una relació exhaustiva. La
Generalitat ha complert amb Calafell, sí. I sobradament.
Com ho ha fet, en realitat, amb tot el món local, sense
que importés el color polític de la corporació, com passava
en altres èpoques no tan llunyanes. Les urnes hauran ja
parlat el 28 de novembre i decidit qui encapçala el govern.
Des del punt de vista institucional, mantindrem una relació
com cal amb l’executiu que hi hagi. Políticament, la nostra
opció està clara: el govern de progrés encapçalat pel
President Montilla ha estat molt positiu pel país i també
per a Calafell.

La Confraria de Pescadors és un clar exemple del
patrimoni del nostre municipi, que transmet el nostre
passat mariner i representa la nostra identitat.

Ens felicitem per haver-la salvat entre tots. Gràcies al
Col·lectiu Salvem la Confraria, als Amics del Patrimoni,
a la Junta de la Confraria, IC-Els Verds, ERC, Josep
Parera, el Grup municipal del PPC i nosaltres vam
presentar la moció per a protegir la Confraria i, alhora,
treballar pel nou Passeig Marítim de Calafell i....per fi!

L'Alcalde va entrar en raó. Per fi! S'ha demostrat
que la força de la ciutadania, l'escolta i el diàleg són
el que ha de prevaldre en qualsevol presa de decisió.

S'ha acordat crear una comissió de seguiment perquè
la Confraria passi a ser d'ús públic i així no haver-la
d'enderrocar el 2018. Perquè creiem que aquest és el
camí, que entre tots podem trobar la solució i treballar
conjuntament per un nou passeig marítim; el que es
mereix el nostre municipi conservant el patrimoni –en
aquest cas la Confraria– i la nostra història.

El pasado 14 de noviembre el Partido Popular de
Cataluña, junto con el Partido Popular de Galicia y del
País Vasco, en el extraordinario Saló del Tinell, inició
una nueva etapa para Cataluña, firmando el Pacto de
la pluralidad, de la libertad, de la unión y del orgullo
de sentirnos catalanes, gallegos, vascos y españoles.
Fue una manera de representar a las tres nacionalidades
históricas que reconoce la Constitución, y que los
nacionalistas  han querido apropiarse, y pensar que
son los únicos que las pueden defender. Desde el
Partido Popular de Calafell queremos sumarnos a este
Pacto y así, desde la diversidad y la singularidad de ser
vascos, gallegos o catalanes, compartir principios
comunes como la libertad y la solidaridad, así como
valores como la austeridad y el rigor, situando los

problemas de los ciudadanos en el centro de la agenda
de nuestros políticos. Dejamos atrás aquel pacto en el
que una fuerza política elegida democráticamente por
los ciudadanos quedó excluida por un grupo de políticos
que no respetaron algo tan sencillo como pensar
diferente a ellos.



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
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




