
calafellimagina

Mira-ho!

Ajuntament

Calafell

Calafell ja està canviant i t’ho
ensenyem perquè ho vegis



Un municipi viu i
compromés
Sovint es parla de la transparència com una obligació dels
governants. Jo, si m’ho permeteu, prefereixo parlar de
participació. La informació circula igual, però no és unidireccional
des del govern als ciutadans, sinó que aquests prenen el
protagonisme no tan sols un cop cada quatre anys.

És per això que a principis d’enguany vam organitzar unes
presentacions públiques dels pressupostos municipals, de l’èxit
de les quals és hereva ara una nova acció participativa en què
la ciutadania té l’oportunitat de veure l’obra de govern realitzada,
però també de conèixer com funcionen els serveis municipals.
En definitiva, de saber com es gasten els diners que aporten
per al benestar del seu poble, en forma de taxes i impostos.

És també una ocasió perquè tothom aporti idees i suggeriments
per al futur del municipi en què ha nascut o en què ha volgut
viure. Aquesta petita campanya informativa ha de servir també
per fer arrencar els treballs del Pla Estratègic i de l’Agenda 21,
dos instruments de planificació del nostre futur que aplegarem
sota una mateixa denominació, que no us és desconeguda:
Calafell Imagina.

Recordo que, sent alcalde el 1999, vaig sentir-me molt orgullós
d’haver convocat els Nuclis d’Intervenció Participativa, els NIP.
Ni abans, ni tampoc després, la participació dels calafellencs
havia estat tan efectiva. Desitjo que el procés que ara posem
en marxa aconsegueixi el mateix esperit i el mateix caliu, o més.
Serà la millor prova d’un municipi viu i compromés.



Mira, és el futur
A un municipi com el nostre, a la frontera dels 20.000 habitants assolits en un
procés de creixement que no afluixa, el futur no és demà. El futur és avui mateix.
Calafell gaudeix actualment de l’estabilitat política necessària per recuperar el
temps perdut i posar-se al dia. Però també per planificar les necessitats d’aquest
futur que ja és aquí.

A ningú se li escapa que hi ha un seguit de necessitats urgents, i fins i tot
peremptòries. Son les que hem posat ja en marxa, en forma de projectes que o
ja són realitat, o estan en marxa o són a punt de començar: nous col·legis i
guarderies, nous serveis sanitaris, més seguretat ciutadana, major atenció al
ciutadà, un trànsit més segur i fluïd, més protecció per al nostre patrimoni històric…
Amb un rerefons de grans obres destinades a cohesionar el municipi: el Passeig
de la Unió, la remodelació del nucli antic, el pont de la Cobertera, el pont de
Bellamar (ja en funcionament), els passos a la via del tren, la millora del passeig
de la Platja…

En aquesta publicació us fem a mans un resum d’informació sobre l’estat d’aquestes
iniciatives, que no són altra cosa que la conseqüència lògica del projecte de millora
del municipi que, tot i estar formulat per als propers anys, ja es concretava en els
pressupostos municipals 2004. No hem fet altra cosa que començar i molta de la
feina a fer és pendent de les bases que estem sentant. Tanmateix, els resultats
ja es comencen a veure i això vol dir que el temps no hi aportarà sinó un balanç
encara més positiu.

Però no ens volem limitar a passar balanç, per encoratjador que aquest sigui. El
nostre objectiu últim, com no ens cansarem de repetir, és assolir un Calafell que
sigui l’orgull de tots els calafellencs. Aquest Calafell haurà de ser un Calafell que
faci goig, evidentment, i els ciutadans hauran de veure que les coses realment
milloren, per poder-s’ho creure. Però només se’n sentiran plenament partíceps (i
només així aflorarà l’orgull de ser d’aquest municipi) si en tenen el protagonisme.
Per això, hem volgut arrencar també el Pla Estratègic i l’Agenda 21, dues eines
que ens ajudaran a tots plegats a pensar com ha de ser aquest Calafell que truca
a la porta i que no pot esperar més.

JOAN OLIVELLA
Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Turisme i Serveis Interns



cohesió del municipi

EL PASSEIG DE LA
UNIÓ

Fa trenta anys, l’Ajuntament
d’aleshores va tenir la visió
d’enllaçar els nuclis del Poble i la
Platja amb un passeig que portava
l’escaient nom de la Unió. El
projecte va quedar inacabat, però
ara aquell somni es completarà.
L’obra té un pressupost de 1,58
milions d’euros i començarà aquest
mateix 2004: l’adjudicació ja s’està
tramitant.

L’obra s’ha dissenyat per mantenir
les fileres de moreres que són un

dels signes d’identitat del passeig.
L’enllumenat, en concret, s’ha fet
a mida per il·luminar sota el sostre
vegetal. La pavimentació i el
mobiliari urbà completaran una
imatge que molts calafellencs han
esperat mitja vida a veure.

La visió inicial del passeig es va
ampliar el 1998, quan vam apostar
perquè fos l’eix d’un gran pulmó
verd entre el Poble i la Platja, amb
el Parc de la Sínia i la zona
arqueològica del Vilarenc. El Parc
de la Sínia començarà per fi les
obres en qüestió de pocs mesos.

L’actual imatge del Passeig, que ben aviat canviarà.

calafellimagina



cohesió del municipi

EL PONT
DE LA
COBERTERA

A Mas Romeu i Calafell
Park hi vivien, fa escassos
anys, unes poques
dotzenes de persones.
Avui sumen 4.000
habitants i són dos dels
barris més populosos
del municipi. Però el seu
únic accés amb la resta del
municipi continua passant
per la riera de la
Cobertera. Un punt
inundable que queda
tallat al trànsit quan hi ha
pluges de certa intensitat.

L’equip de govern està a
punt d’adjudicar la
construcció d’un pont que
permetrà salvar la riera i
garantir l’accésa Mas
Romeu i Calafell Park en
qualsevol circumstància
meteorològica.

L’import d’aquesta obra
és de mig milió d’euros,
que l’Ajuntament
assumirà en espera que la
Generalitat, a qui li
correspondria en principi
el projecte, n’aporti
alguna subvenció.

Una imatge actual de la riera. Aviat hi
haurà el pont.

PASSOS A
LA VIA

L’acord amb Renfe, que
nosaltres ja vam deixar
encarrilat el 1999, és
pràcticament total i només
cal signar-lo. Renfe ja està
redactant els projectes de
vuit passos soterranis, que
finançarem al 50%. Les
primeres obres podrien
iniciar-se a principis de l’any
vinent.

Els passos garantiran la
permeabilitat de la línia del
ferrocarril, milloran la
interconnexió dels barris
situats als dos costats i,
sobretot, permetran tancar
la via per evitar accidents.

La via, a l’alçada del pont de Mas Mel.

calafellimagina

EL PASSEIG DE
LA PLATJA

El passeig marítim de la Platja
es renovarà a fons. Es farà una
nova cimentació i es renovaran
les xarxes de serveis, s’hi
instal·larà la recollida
pneumàtica de brossa i es
guanyarà espai sobre la sorra
de la platja, amb elements
‘tous’. Si el vist-i-plau de l’Estat
arriba s’hi podria començar
a treballar ben aviat.



cohesió del municipi
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EL PONT DE
BELLAMAR

Els veïns de Bellamar ja no s’han de jugar
la vida per travessar la carretera C-31. El
nou pont de vianants ha eliminat el perill.
Amb un pressupost de 450.000 euros, ha
estat construït per la Generalitat, a instàncies
de l’Ajuntament, que va reclamar que l’obra,
per tal d’avançar-la, se segregués del
projecte de remodelació de la carretera.
Pocs projectes com aquest expressen la idea
de cohesionar el municipi, ja que es tracta
d’una obra que facilita l’accés a uns veïns
als serveis situats fora del seu barri, entre
ells alguns de tan importants com els
sanitaris o els comercials. Una utilitat que
es veu incrementada pel creixement que
està experimentant la zona de Bellamar i
els seus entorns.

El pont, a la imatge, permet travessar la carretera als vianants
sense cap perill.

D’entre les mancances al
municipi que l’actual
equip de govern està

afrontant, hi ha un
seguit de projectes que,

malgrat venir-se
arrossegant des de fa

anys, són del tot
estratègics per

cohesionar el municipi.
Parlem del pont de la
Cobertera (a punt de

començar) i de Bellamar
(ja estrenat), que

trenquen l’aïllament de
barris amb milers de

veïns. Parlem dels nous
passos soterranis sota
la via del tren a tot el

municipi, ja pactats amb
Renfe. Parlem del

Passeig de la Unió i de
la renovació del de la
Platja. Tots ells grans
projectes, i en alguns

casos ja realitats, pensats
pel futur, més fins i tot

que pel present.  Es
podrà dir el que es

vulgui, però és l’actual
equip de govern qui està

posant en marxa
aquests projectes i qui

en farà les obres.

JOSEP PARERA
Tinent d’alcalde de l’àrea de Territori



net i sostenible
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Un dels principals
compromisos de
l’actual equip de

govern era tenir un
municipi net i

endreçat. Un municipi
que fes goig, del qual

sentir-se orgullós.
Aquest compromís

es comença ja a
traduir en fets. El més
important és potser el
nou servei de neteja,

que representa una
gran millora en relació

al que hi havia
anteriorment. L’esforç

econòmic que vam
demanar als ciutadans
per fer-ho possible ha
d’anar acompanyat ara

per un esforç de
civisme. La millor

forma d’evitar que
netejar sigui tan car

és embrutar el menys
possible. No hi

mancarà la informació
per assolir aquest

objectiu: el telèfon
verd i l’educació

ambiental són dues
eines que posem al

vostre abast.

JOAQUÍN OJEDA
Regidor de Serveis

i Medi Ambient

EL NOU SERVEI DE NETEJA

El passat mes d’agost es va posar en marxa el nou servei de neteja
i recollida de brossa. El servei, que va adjudicar-se en concurs
l’empresa Urbaser per un import de 3,3 milions d’euros anuals,
representa un important pas endavant. El nou servei no està
dissenyat tan sols per millorar l’anterior, que s’havia quedat
insuficient i no responia a les necessitats d’un municipi turístic, sinó
per millorar qualitativament. En aquest sentit, s’implantarà la
recollida pneumàtica i soterrània a punts estratègics del municipi,
com el passeig marítim o el nucli antic. També es renovarà el parc
de contenidors i s’executarà un pla de papereres i es reforça la
recollida de mobles vells i de restes vegetals, pel gran volum que
se’n genera al municipi.

Campanya de divulgació sobre el nou servei. La informació i civisme en són eixos bàsics.

LA RECOLLIDA
ORGÀNICA

En les properes setmanes
posarem en marxa al municipi
la recollida de residus orgànica.
Serà una implantació gradual
que començarà, pel que fa la

recollida domèstica, pels nuclis
del Poble i de la Platja. Per als
comerços, establiments turístics
i indústries, el servei es prestarà
a tot el municipi. L’Ajuntament
posarà en marxa una campanya
informativa sobre els residus
acollits a aquesta modalitat i
distribuirà els cubells
corresponents.



creació de riquesa
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EL PORT

La remodelació del port de
Segur encara la recta final, que
permetrà inaugurar-lo el juny
de l’any vinent. El port, amb
una inversió (en la qual
participa l’Ajuntament) de 9
milions d’euros, està cridat a
convertir-se en un motor
econòmic del municipi. Ho serà
en un doble vessant. El turístic,
que es concretarà en el seu
mig miler d’amarraments i la
zona lúdica i comercial annexa.
I el pesquer, ja que la dàrsena
que s’hi construeix permetrà

el retorn de la flota ancorada
des de fa anys a Vilanova i
recuperar l’activitat comercial
al voltant de la pesca. Tot això,
sense oblidar l’activitat auxiliar
(combustibles, reparacions,
escola de vela…) que s’induirà.

El port també comportarà la
creació d’una gran plaça
pública, que l’Ajuntament ja
té projectada. La plaça serà un
punt de trobada de tot el
municipi, equipat amb serveis
de lleure i cultura.

Sobre aquestes línies, estat de les obres del
port aquest passat mes d’octubre. A
l’esquerra, la imatge informàtica mostra com
serà la futura plaça pública.



creació de riquesa
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EL PARC
EMPRESARIAL

Les obres d’urbanització del
Parc Empresarial estan
avançadíssimes. A principis
de l’any vinent es podrien
lliurar les parcel·les als
compradors (se n’han venut
anticipadament més d’un
70%). El Parc Empresarial serà
una font de creació de riquesa
i de llocs de treball, que
aprofitarà un emplaçament
estratègic a peu d’autopista.
Però sobretot ve a cobrir la
manca de sòl industrial que
hi havia al municipi: els
empresaris i emprenedors ja
no caldrà que marxin a altres
indrets si volen ampliar els
seus negocis, com ha passat
en els darrers anys en
diverses ocasions.

La inversió, impulsada per la
iniciativa privada local, és de
3,8 milions d’euros. Aquest
import correspon a la primera
fase del Parc Empresarial, 14
hectàrees de les 28 que tindrà
en total quan es realitzi la
segona fase. El Parc
Empresarial està pensat per
allotjar magatzems, tallers i
naus-aparador i s’hi preveu
la possibilitat d’aixecar un
hotel. No podrà acollir, en
canvi, superfícies comercials
del sector alimentari.

Les obres del Parc Empresarial, la tercera
setmana d’octubre.

PROMOCIÓ
TURÍSTICA

La renovació de fórmules
i materials promocionals ha
permés fer front als conats
de crisi turística aquest
2004, mentre altres
destinacions patien de
debò. El Patronat de
Turisme ha apostat per la
fidelització dels mercats
tradicionals i per introduir
nous conceptes, com el del
turisme familiar.

A dalt, inauguració de l’exposició
‘Calafell, un espai per viure’l’, al Palau
Robert de Barcelona. A baix, el regidor
de Turisme, Joan Olivella, mostra les
noves guies turístiques



les generacions futures

calafellimagina

El 15 de setembre va obrir les
portes el nou col·legi de
Calafell. Ubicat al carrer
Andalusia, és un dels dos nous
centres construïts per atendre
la demanda escolar i minvar el
col·lapse que patien els
anteriors col·legis, en el seu cas
el col·legi Santa Creu. El
departament d’Educació hi
inverteix 1,2 milions d’euros.
Tal com s’havia compromés la
Generalitat, aquest curs ha
entrat en funcionament una de
les dues línies del centre. El curs
vinent estarà enllestida la
segona. Ara s’hi ofereix
ensenyament infantil (P-3, P-4
i P-5) i primer, segon, tercer i
quart curs d’educació primària.

LES LLARS MUNICIPALS
D’INFANTS

Les dues llars municipals d’infants que es van començar
a construir ara fa un any, estaran enllestides a principis
de l’any vinent i vindran a cobrir, al menys en part, la
forta demanda de places escolars de 0 a 3 anys que hi
ha al municipi. Una s’ubica a les antigues escoles del
Poble, al carrer Alfons Mañé. L’altra, al carrer Terral, a
la zona de Mas Mel, a tocar del col·legi Mossèn Cinto
Verdaguer. Cadascuna significa una inversió de vora
mig milió d’euros i disposarà de 74 places (148 en total).
L’Ajuntament ja treballa en el projecte de dues noves
guarderies municipals, perquè el creixement demogràfic
no s’atura,  i compta amb possibles emplaçaments.

A dalt, la llar d’infants situada al nucli del Poble. A baix, la llar situada
a la zona de Mas Mel.

NOU COL·LEGI A CALAFELL



les generacions futures
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UN SEGON
INSTITUT AL
MUNICIPI

L’equip de govern
municipal vol continuar
l’ampliació del parc
escolar amb un segon
institut d’ensenyament
secundari, a construir al
nucli de Segur. Sense
descartar la necessitat
d’una o dues noves
escoles de primària, que
també s’hauran
d’abordar a curt termini,
el nou institut és una de
les màximes prioritats
per adequar l’oferta
educativa al creixement
demogràfic que registra
el municipi.

Tot i la dificultat de
trobar espais lliures a
Segur, l’Ajuntament ja
té sobre la taula algunes
propostes d’ubicació. La
construcció del nou
institut va ser
compromesa per
l’anterior govern de la
Generalitat i ratificada
pel nou executiu català.
El segon institut ha de
ser construït i començar
a funcionar durant el
present mandat
municipal. Podria estar
acabat per al setembre
del 2006.

NOU COL·LEGI A
SEGUR

El nou col·legi de Segur és ja una realitat,
tot i el retard d’una setmana que havien
acumulat les obres pels problemes que
hi va haver per enderrocar l’edifici que
ocupava el solar. No obstant el retard,
l’activitat docent es va iniciar amb
normalitat. El nou centre està ubicat al
carrer de les Garrigues, a la zona de les
Vil·les, en un emplaçament estratègic
de cara el futur creixement del nucli de
Segur. Com el nou col·legi de Calafell,
està destinat a atendre la demanda
escolar i reduir la congestió dels anteriors
centres, en el seu cas concret, el que
pateix el Mossèn Cinto Verdaguer. El
departament d’Educació hi inverteix 1,2
milions d’euros. Aquest curs ha entrat
en funcionament una de les dues línies
del centre. El curs vinent estarà enllestida
la segona.



patrimoni històric
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LA RECUPERACIÓ
DEL NUCLI ANTIC

Aquest estiu es va aprovar, després
de més de 10 anys de discussió i debat,
el pla especial de reforma dels entorns
del Castell de Calafell. La recuperació
del nucli antic és l’operació urbanística
més ambiciosa que s’ha fet al municipi
en els darrers 25 anys.

El pla s’executarà en diverses fases,
atesa la magnitud dels treballs i al fet
que determinades actuacions no
poden realitzar-se fins que estiguin

acabades unes altres. A grans trets, i
entre altres mesures, el pla preveu
peatonalitzar la plaça de Catalunya i
el carrer de l’Església; crear dues grans
zones d’aparcament al triangle format
pels carrers Alfons Mañé, Principal i
Baix Penedès, i a l’accés al nucli del
Poble pel carrer Jesús; habilitar un
parc arqueològic amb les troballes
efectuades als peus del Castell; i
rehabilitar la xarxa urbana al voltant
de la fortalesa (carrer de l’Aire, carrer
de les Penyes, plaça del Trinquet).

L’entorn del Castell experimentarà la transformació
urbanística més important efectuada al municipi en els
darrers 25 anys.



patrimoni històric
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LA CASA
BARRAL

La Casa-Museu Carlos Barral
va inaugurar-se aquest mes
de setembre. L’antiga botiga
de pescadors en què va viure
l’escriptor, editor i polític (i
per la qual han passat autors
de la talla de García Márquez,
Octavio Paz, Mario Vargas
Llosa, Juan Marsé o Jorge
Edwards) està per fi dedicada
a recordar i honorar la seva
memòria i obra. L’Ajuntament
va adquirir l’immoble el maig
de 1999, junt amb un
important llegat documental
i artístic. Des de llavors, s’ha
procedit a la restauració de
la casa, a la catalogació del
llegat i al projecte de
museïtzació. En total,
l’Ajuntament ha invertit una
xifra superior als 600.000
euros.

La Casa-Museu posa la figura
de Barral a l’abast del gran
públic. Per posar el seu llegat
a l’abast dels estudiosos,
l’Ajuntament treballa en la
recerca de fórmules per
dipositar-lo en les adequades
condicions a Calafell. De
moment, resta dipositat a la
Biblioteca de Catalunya.
L’Ajuntament també prepara
diverses activitats literàries
dedicades a la figura de
Barral, com una trobada
d’escriptors que hi estaven
vinculats.

RECUPERAR
MONTPAÓ

L’Ajuntament cerca
alternatives per recuperar
el llogarret medieval de
Montpaó, un antic nucli de
població ubicat a tocar de
la urbanització Calafell Park
i que va estar habitat fins
fa uns cinquanta anys. El
Patronat del Castell, en
aquest sentit, ha convocat
una beca per finançar
l’elaboració d’un estudi
que proposi fórmules de
salvaguarda d’aquest nucli
medieval. Ramon Paraíso
Gallardo ha guanyat la
beca, amb la idea de
recrear-hi la vida rural a
l’Edat Mitjana.



referent de la cultura
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Vuit dels pintors catalans contemporanis més
significatius (Rafael Bartolozzi, José Luis
Fuentetaja, Emilia Castañeda, Josep Cruañas,
Rafael Griera, Gloria Muñoz, Jordi Rollán i
Benet Sarsaneda),  han creat el quadre col·lectiu
“L’Essència de Calafell”. La realització de l’obra
ha estat coordinada per Giorgio Serafini,
afamat restaurador calafellenc, pintor ell
mateix i ‘anima mater’ de molts projectes
artístics semblants. Tanmateix, no es coneixen
precedents d’una obra col·lectiva d’aquest
nivell artístic dedicada a un municipi.

El quadre es podrà veure permanentment
exhibit a les dendències municipals de la Platja.
Tanmateix, per celebrar la donació a Calafell,
l’Ajuntament ha organtizat una exposició i ha
editat un llibre commemoratiu.

Haver reunit a alguns dels
artistes més destacats que
hi ha a Catalunya significa
molt més que l’obra que
n’ha resultat. Vol dir que
el nostre municipi és un

referent de la cultura
contemporània, igual

que ja ho era pel que fa
al patrimoni històric. El

quadre “L’Essència de
Calafell” ha estat gairebé

simultani a l’obertura
de la Casa Museu Carlos

Barral i a l’aprovació
definitiva del pla de

remodelació del nucli
antic. Si la Casa Museu

significa la salvaguarda
del llegat Barral i de

l’arquitectura marinera al
municipi, la reforma del
nucli antic és l’operació

urbanística més ambiciosa
que s’ha fet en els darrers

25 anys a Calafell. Tot
plegat, sense oblidar que
la cultura comença per la

base de l’educació: dos
nous col·legis, dues

guarderies a punt d’acabar
i el segon institut en

marxa són un bon balanç
en aquest sentit.

MIQUEL ROSO
Tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Personals

L’ESSÈNCIA DE CALAFELL

D’esquerra a dreta:
el tinent d’alcalde de
Cultura, Giorgio
Serafini i l’alcalde,
amb el quadre de
fons, durant l’acte
de lliurament de
l’obra al municipi.



un municipi més segur
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ENRIC VAQUÉ
Tinent d’alcalde de Via
Pública i Seguretat Ciutadana

Una de les nostres principals
consecucions ha estat obrir
un cos de guàrdia de la Policia
local. Dotar dels mitjans
adients a la nostra Policia
ha permés assolir notables
resultats en la prevenció de
la violència domèstica o en
la lluita quotidiana contra
la delinqüència.

Estem fent una tasca
important en la senyalització
viària i en la regulació del
trànsit, sempre amb la
filosofia d’assajar les
solucions abans de fer-les
definitives. L’opció estratègica
pel transport públic
municipal, de la seva banda,
comença a donar els seus
fruïts en forma d’un augment
del nombre de passatgers.

Finalment, seria covard
ocultar que a la Policia local
hi hagut problemes. Però
no és menys cert que el cos
ha convertit un conat
de crisi en una oportunitat
d’autosuperació i n’ha
sortit enfortit.

MILLORES
A LA VIA
PÚBLICA

Hem fet diferents
actuacions, repartides per
tot el terme municipal, per
augmentar la seguretat del
trànsit. Tant del rodat com
del que va a peu. Els
elements reductors de
velocitat (per exemple, els
situats al passeig marítim)
han ‘pacificat’ la circulació.
La instal·lació de rotondes
ha permés regular cruïlles
conflictives.

De dalt a baix: millora del carrer
Torrdembarra, que passarà a ser una via
d’ús preferent per als vianants; la
rotonda de la cruïlla Monturiol-Mossèn
Jaume Soler; la rotonda de la cruïlla
Brasil-Alemanya; i l’element reductor de
velocitat instal·lat a l’entrada al Poble
pel carrer Jesús.

El nucli de Segur compta
amb un cos de guàrdia
de la Policia local, obert
de 8 del matí a 9 del
vespre. En el futur,
funcionarà les 24 hores.
El servei s’ha implantat
arran de l’ampliació
de les dependències
de Segur.

COS DE GUÀRDIA A SEGUR
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Les dependències municipals de Segur
s’han tornat a obrir aquest passat estiu,
després d’un any i escaig d’obres. El
projecte, amb una inversió superior
als 600.000 euros, no ha permés tan
sols guanyar espai per oficines
municipals, sinó que ha significat
ampliar el consultori mèdic que hi està
ubicat. Amb l’ampliació del servei
sanitari, es passa de dos a cinc metges,
s’incorpora la pediatria i serveis com
les extraccions de sang. Tot plegat
estalvia molts desplaçaments als veïns
de Segur, però el guany és també per

a la resta del municipi, ja que es
descongestiona l’actual CAP.

Pel que fa a l’espai de serveis
municipals, l’ampliació ha permés crear
un cos de guàrdia de la Policia local,
una sala d’actes, servei d’atenció al
ciutadà i despatxos perquè l’alcalde i
els regidors puguin atendre visites.
Recentment s’hi ha trasllat l’oficina de
turisme que estava ubicada a la
carretera de Barcelona.

El nou aspecte de les dependències de Segur.

LES OFICINES MUNICIPALS I EL CONSULTORI
MÈDIC A SEGUR
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L’ESPORT

Les instal·lacions esportives
municipals han estat objecte
de diverses reformes. Les
obres han cercat tant la
millora de les condicions per
la pràctica esportiva (terreny
de joc, vestuaris…) com la
comoditat dels espectadors
de les competicions. La
millora ha arribat també a
zones esportives repartides
pel municipi, com la zona de
camps de bàsquet del Mercat
municipal. Una altra actuació
és la descentralització de les
activitats que organitza la
regidoria d’Esports. La
programació de la temporada
2004-2005 arriba a més llocs
que mai, aprofitant al màxim
les instal·lacions existents.

LA PISCINA

El projecte de piscina
municipal a la zona de
Bellamel continua endavant.
El tràmit urbanístic (per
convertir la qualificació
d’equipaments descoberts en
coberts) està pràcticament
enllestit i només resten els
darrers serrells administratius.
A continuació, l’Ajuntament
treurà a concurs la construcció
i explotació de la piscina, tal
com ja s’ha anunciat. Cinc
grups empresarials s’han
interessat per fer-se’n càrrec.

LA LLAR DE
JUBILATS DEL
POBLE

La gent gran del municipi
gaudeix d’un nou equipament
des de la passada diada de
Sant Jordi. La nova llar de
jubilats del nucli del Poble està
ubicada en uns amplis locals
de Cal Cubano. 450 metres
quadrats lluminosos i oberts
a una plaça, que contrasten
amb el reduït local que l’entitat
tenia anteriorment a Calafell
Nova. L’actual equip de govern
hi ha hagut d’efectuar una
forta inversió per adequar
aquests locals, que, heretats
de l’anterior govern,
presentaven importants
mancances.

Dalt: a l’esquerra, renovació del camp
de futbol de Calafell; a la dreta, noves
cistelles antivandàliques als camps de
bàsquet del mercat municipal. A
l’esquerra, renovació de les graderies
al camp de futbol de Calafell.

La nova llar de jubilats,
 el dia de la seva
inauguració,
per Sant Jordi.



Obrir la nova llar de jubilats
del Poble, salvant totes les
deficiències del local triat per
l’anterior equip de govern, ha
estat una de les grans “obres”
d’una regidoria que s’ocupa
de les persones i no tant de
les totxanes. Per descomptat,
de persones de totes les edats
i de tots els àmbits, mogudes
no únicament per necessitats
assistencials, sinó per la seva
voluntat d’integrar-se al
nostre municipi.

Vull destacar, en aquest sentit,
el treball que estem fent en
el terreny de la immigració.
Una tasca destinada a assolir
que els nouvinguts
s’incorporin a la nostra
societat en igualtat de drets i
de deures. I aportant allò que
ens pugui enriquir, sense
perdre els nostres trets
distintius. Les dues grans
festes de les cultures de
Calafell han estat la punta
visible d’una tasca discreta i
assossegada, però
imprescindible per abordar
un dels reptes principals del
món contemporani.

Un anunci que li agradaria
fer a una regidora d’Esports
a Calafell és que la piscina
municipal obre portes. No
anem tan avançats, però sí
pel bon camí. El projecte ha
superat la pràctica totalitat de
la tramitació urbanística i aviat
parlarem de quan comencen
les obres. Però mentrestant
no ens hem aturat. La millora
que hem fet a les instal·lacions
esportives municipals,
extensiva a equipaments
repartits per tot el municipi,
està a la vista de tots els
usuaris. La descentralització
de les activitats esportives que
organitzem també és visible.

Aquesta regidora s’ocupa
també de les carteres que més
tenen a veure amb la igualtat
d’oportunitats (treball,
joventut, igualtat). En aquest
sentit, hem posat en marxa
una nova escola-taller i un
paquet de cursos i tallers de
formació ocupacional. Amb
aquestes eines estem
afavorint la inserció laboral
en els col·lectius que tenen
més dificultas per trobar feina.

L’ampliació del consultori
mèdic de Segur és una de les
millors notícies que podem
donar des de la regidoria de
Sanitat. No és la solució
definitiva (que serà la
construcció d’un segon CAP al
municipi i l’ampliació de
l’actual, projectes en què
estem treballant), però la
millora és notòria. No tant sols
per als veïns del nucli de
Segur, que s’estalvien
desplaçaments, sinó també
pels usuaris del CAP de
Calafell, que es
descongestiona força.

Des de la regidoria
d’Urbanitzacions, de la seva
banda, estem treballant per
accelerar els projectes de
serveis pendents i per
aconseguir que l’acció
municipal, sigui de l’ordre que
sigui, arribi a tot arreu del
municipi. El nostre objectiu és
que qualsevol ciutadà tingui
els mateixos serveis bàsics,
però també la mateixa oferta
cultural, educativa, sanitària,
de serveis…, visqui on visqui
dins del terme municipal.
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SANDRA SUÁREZ
Regidora de Benestar,
Gent Gran i Família

SANDRA BOU
Regidora d’Esports,
Joventut, Treball i Igualtat

RAMONA TORRICO
Regidora de Sanitat
i d’Urbanitzacions
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L’equip de govern de
l’Ajuntament està obligat a
donar solucions als problemes
i a planificar el futur del
municipi. Però, a diferència
d’altres, no es creu millor que
ningú i pensa que tothom té
alguna cosa per aportar.
Estem convençuts, a més, que
la democràcia contemporània
no es pot limitar a fer
eleccions cada quatre anys. I,
en tot cas,   el projecte
d’aconseguir que els
calafellencs recuperin l’orgull
de ser del seu poble, després
de tants anys d’inestabilitat i
aturada, necessita d’un nou
estil de fer política i de
l’estabilitat que ara hi ha, però
també del protagonisme
ciutadà més directe i intens
que sigui possible.

Per això, estem posant en
marxa els mecanismes de
participació ciutadana que
vam anunciar en el moment
de presentar els pressupostos
municipals 2004.    I per no
dispersar esforços hem
concentrat en un projecte
global col·lectiu tota la feina
que s’hauria fet en ordre a
elaborar el Pla Estratègic o
l’Agenda 21. D’aquest gran
projecte en direm
calafellimagina, perquè ja des
d’aquí convoquem a tota la
ciutadania a imaginar com vol
que sigui el seu municipi. A
aportar idees i suggeriments
i a assenyalar lleialment allò
que no fem del tot bé o que
és millorable.

calafellimagina serà una
discussió teòrica, però
d’indubtable transcendència.
El debat sobre el model de
poble que volem tindrà una
repercussió evident sobre la
revisió del Pla General de
Calafell.

Però no es tracta del Pla
General i prou. És voluntat de
l’equip de govern, que tota la
ciutadania i els col·lectius que
en formen part s’incorporin a
les tasques de definició i de
presa de decisions. Volem que
hi siguin els agents econòmics
i socials, les entitats i
associacions, els ciutadans no
associats…

Més endavant haurem de
crear els consells territorials,
els consells sectorials, els
pressupostos participatius…
Seria una bogeria posar-ho en
marxa tot a l’hora, però
comencem amb una part de
la feina que no és poca cosa
precisament.

La participació, més enllà de
les consideracions morals
adients, és quelcom
essencialment útil. Legitima
les decisions que es prenen
en nom de la comunitat. Fa
sentir els ciutadans
protagonistes del seu futur,
els implica en la seva
col·lectivitat. És, finalment,
una escola de democràcia que
cal no desaprofitar.

Ben aviat rebreu més
informació sobre aquest
projecte de participació
i invitacions per les
primeres sessions de
treball.




