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Temps de
contrastOs
TASACIÓN SIN COMPROMISO
Seriedad y discreción

COMPRAMOS
ORO Y PLATA

JOYERÍA SIN IMPORTAR EL ESTADO

EMPEÑOS

En Calafell
Av. Mossèn Jaume
Soler 15
Tlf. 977 69 12 60
En Vilafranca
del Penedés
C/ Sant Pere 18
Tlf. 938 091 164
En Barberá del Vallés
Pg. del Dr. Moragas 252,
local 5
Tlf. 936 323 474

DINERO
AL INSTANTE

JOYERÍA
OUTLET

Excelente calidad
a muy buen
precio

Tienda ubicada en carrer Villamar de Calafell
donde también encontrarás artículos de decoración
de cumpleaños, bautizos, comuniones y bodas.
Puedes personalizar todas
tus decoraciones
con nombres y fechas…

672 1 95 343
Carrer Vilamar, 39 - Local A - Calafell Platja, Tarragona

Ven y organiza la decoración
de tu evento con nosotros

20 anys ervei
al vostre s

Construccions de jardins
Manteniment de jardins i piscines

638 124 958
josepvives64@hotmail.com · 43700 EL VENDRELL

En 45 dies Venem la teva Propietat. Vine i Parlem.

Donem VALOR al teu TEMPS

Rbla Mossèn Jaume
Tobella 28, local 1 - CALAFELL
info@inmomontse.com

TRUCAN’S!

661 825 849
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CLÍNICA DENTAL

CUNIT

Nos apasiona veros sonreir!

1ª VISITA
y HIGIENE
GRATIS
977 676 223
Avda. La Font, 62 baixos
cunit@dentalmon.es
www.dentalmon.es

GRUP ETV
Som la televisió que et farà
arribar més lluny

CONNECTA’T
EMOCIONA’T
T. 93 372 91 00

www.etv.cat

• Tarragonès - Canal 39 TDT
• Garraf, Penedès - Canal 30 TDT
• Àrea Metropolitana BCN - Canal 36 TDT
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LE

AYUDAMOS
A ELEGIR
EL MEJOR
ESTILO

PARA USTED

En FARMACIA-ÓPTICA PUJOL encontrará la solución perfecta a su visión, los modelos más exclusivos en gafas de sol y graduadas. Las últimas novedades de las firmas tan prestigiosas como Polo,
Carrera, Oakley, Arnette, Emporio Armani, etc. También podrá graduarse la vista, así como escoger
entre una gran variedad de lentes de contacto y medir la presión ocular.

CUIDAMOS LA SALUD DE SUS OJOS... Y LOS DE SU FAMILIA
Horario: En FARMACIA-ÓPTICA PUJOL encontrará un amplio horario comercial todos los días del año.
Acceso por Avda. Sant Joan de Déu 79-80 (Pº Marítimo) y por C/ Vilamar, 44 - Calafell Playa
Teléfono Óptica 977 69 16 45 - Teléfono Farmacia 977 69 27 38

www.farmaciapujol.com

FARMACIA ÓPTICA ORTOPEDIA DERMOCOSMÉTICA HERBORISTERÍA HOMEOPATÍA VETERINARIA ANÁLISIS CLÍNICOS
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ESPECIALITAT MARINERA DE LA CASA

RAP A LA MARINERA

FIDEUÀ

ARRÒS NEGRE PAELLA DE MARISC
CALDÓS AMB LLAMÀNTOL

Menú
mariner

25€

Deixa’t sorprendre
pel nostre menú
de degustació

PER COMENÇAR
TOT INCLÒS (per persona)

PICA-PICA

· Tallines
· Gambes salades
· Musclos al vapor
· “Zamburiñas”

Menú
diari
16,90 €

mínim 2 persones

40€
per persona

HORARI: de DILLUNS
a DIUMENGE
de 9:30 a 17:00 h. i
de 19:00 a 21:30 h.

Esmorzars VERMUT
Dinars SOPARS

SEGON (a escollir)

· Arròs negre
· Paella marinera (mín. 2 pers.)
· Lluç a la marinera
· Melós de llamàntol (mín. 2 pers.)
Inclou postre casolà, pa i beguda

TAPES MEDITERRÀNIES

Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, 63
Calafell Platja · Tel. 977 07 55 92

EDITORIAL

COVID 19 i el territori

Portem més d’un any amb el COVID 19 i, per tant, ja hem passat per les
diferents onades, ja estem a la quarta. L’experiència viscuda en quant
al confinament és variada. En les diferents fases em passat per àmbits
territorials com: Municipi, Comarca, Província, Comunitat Autònoma
i Espanya. Ara resulta que està a debat si serà Vegueria, AMB (Àrea
Metropolitana Barcelona) o AMB ampliada?
Realment algú amb criteri pot aclarir com es prenen aquestes decisions?
Cada vegada és més difícil concretar quin model de territori ha de tenir Catalunya. I, fins i tot,
es parla d’àmbits com les Vegueries (suprimint les Diputacions), les Àrees Metropolitanes
de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Actualment tenim 8 Vegueries (la majoria sense
competències). Ara concretament es parla de l’AMB (àrea metropolitana de Barcelona) i
també AMB ampliada ( 9 municipis més) es a dir, la corona que configura les comarques del
Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, l’Alt Penedès i el Garraf.
També en aquest debat si ha d’afegir el criteri de Regió Sanitària (els CAPS i Hospitals).
Ja sé que algú dirà que hi ha definicions per tot, però el lector estarà d’acord amb mi que tot
plegat és un embolic. A la pràctica tothom pot aportar situacions totalment incomprensibles
a les decisions preses fins avui respecte als àmbits territorials en els que ens podem moure
en els confinaments. La reflexió que vull aportar és que en els darrers anys, estem vivint
uns moments de desconcert en la definició dels territoris i de les seves conseqüències tant
administratives, econòmiques i polítiques.
Què cal fer?
Cal revisar els criteris que el PROCICAT utilitza, doncs des de la C78 passant per l’Estatut,
la llei d’Urbanisme, Vegueries, Mobilitat, Regions Sanitàries, llei de Bases, PROCICAT (Pla
Territorial de Protecció Civil de Catalunya), les organitzacions municipals FCM i AMC …… i
segurament em deixo alguna normativa, es tenen en compte?
Soc conscient que no és fàcil, és una situació complicada, però el que fins ara ha quedat clar
és que regne una certa improvisació, cal revisar-ho.
Ara, quan tinguem un nou Govern de la Generalitat, caldrà establir quins són els criteris
(sanitaris, mobilitat, territorials) i redefinir com cal fer els confinaments.
Així ho veig.

Sumari InfoCalafell
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Entrevista a:
- Josep Parera ex alcalde i ex regidor

a l’Ajuntament de Calafell...................................pàg. 15

Seccions:
- Editorial.......................................................... pàg. 05
- Safareig Calafellenc.................................... pàg. 06
- Grups polítics................................................ pàg. 16
- Esports....................................................... pàg. 24-25
- Calafell en el temps...................................... pàg. 26
Articles de: Rafael Romeu, Nuria Casulleras,
Jordi Sánchez, Jordi Cordero, Rafa Luna i
Jaume Casañas

Jordi Sánchez Solsona

Tel. 630

014 982 infocalafellsegur@gmail.com

PROPERA SORTIDA
InfoCalafell: 25 DE MAIG.
TANCAMENT RECEPCIÓ
D’ORIGINALS i PUBLICITAT:
18 DE MAIG.

Pensaments i frases cèlebres

Entrar en un bosc mereix el mateix respecte
que entrar en una catedral.
Martí Boada (geògraf i naturalista)

sempre verd i sense manteniment!

MUNDO CÉSPED CALAFELL. Carrer Bassa Miquela, 73.
Parc Empresarial Calafell. 43820. CALAFELL. Tel: +34 977 15 11 22
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SAFAREIG
CALAFELLENC
A un mes vista d’arribar tot just a la meitat de la legislatura municipal, aquest
safareig polític ens porta 10 rumors i comentaris d’actualitat.
• Cada dia que passa esta més que confirmat que José Manuel Tejedor, no
continuarà al capdavant de la llista del quasi bé desaparegut partit de Ciutadans,
ell no ho confirma però veient els moviments dels darrers temps, és més que
evident…
• Escoltant i llegint les declaracions de l’històric ex alcalde i ex regidor Josep
Parera, queda clar que un altre partit que sona a marxa funebre és UAM, i més
veient la seva inactivitat i nulitat política i “cobranini” amb el govern socialista.
• La mala malor continua a l’ordre del dia dins de l’agrupació local del Partido
Popular, entre el seu president Juanjo García, la ja ex regidora pepera Maite
González i de retruc contra l’alcalde Ramon Ferré. Queda encara per veure on
aterrarà políticament la senyora Maite, alguna regidoria o càrrec de confiança el
té poc menys que garantit…
• On els canvis són més que fiables és dins de l’antic partit de govern Sumem, en
altres temps gloriosos Convergència i Unió, i més tinguent en compte, la cantada
retirada de la seva darrera cap de llista Sandra Suàrez. Solucions possibles…
recorrer a un de la vella guàrdia, ara en retirada provisional o apostar per sàvia
nova, tot i que ja en actiu. En resum, canvi de nom del partit i de candidat garantit.
• Recordem que fa alguns anys, i amb el clàssic emprenyament de l’encara alcalde,
InfoCalafell, va anunciar la més que possible retirada en acabar la legislatura
d’algun regidor notori i anyorat de l’equip de govern socialista, com dos anys
després així va ser. Ara, i a dos anys de les noves eleccions, crec que hi ha més
d’un element del govern que demana a crits la seva jubilació, quan més aviat
millor. La solución…¡¡Mortadelo y Filemón!!
• Moltes il·lusions dipositades en els Comuns de Calafell i… decepció absoluta en
tots els ordres i aspectes a nivell de partit, i no cal dir-ho de la regidora Isabel
Bou. Al pas que van són també candidats a desaparèixer del panorama polític
calafellenc.
• Hi ha figures dels darrers anys que es resiteixen a desaparèixer del mapa polític,
és el cas de l’etern Jacob Balaguer, que continua ben viu políticament. Que ningú
el descarti de cara al 2023… que tremoli a qui li correspongui.
• Es comenta, que més d’algun alt càrrec de confiança ben remunerat i de poca
feina, que porta desaparegut/da fa 2 anys, després d’assegurar-se la cadira, no
trigarà en despertar del seu niu de ganduleria, per tornar a fer mèrits per garantirse quatre anys més de bon sou al servei del seu patró d’alcaldia.
• Ser polític, molts en diuen ser “servidor públic”. No estaria de més que alguns dels
sobrats i ben regats econòmicament components de l’equip de govern, s’apliquin
aquesta expressió i es dediquin a servir als seus ciutadans i ciutadanes, i no a
servir-se d’ells amb mala educació, males formes, despreci, poca transparència
i control informatiu als mitjans propis de comunicació pagats per tots. Vagi el
tema pels senyors i senyores del govern i per algun que altre funcionari i càrrec
de confiança que va pululant per les dependències municipals. Que ningú oblidi
aquella frase que diu “el que és avui govern, és oposició demà”…
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Història de
Calafell. L’ADN d’un
poble penedesenc al llarg
del temps

NOTÍCIES

És el nom del nou llibre escrit per Joan
Santacana, Fermí Alari i Josep Pou,
que serà presentat dins de les festes de
Sant Jordi als tres nuclis del municipi.
Divendres 23 a la Casa Barral, dissabte
dia 24 a la Biblioteca Municipal de
Calafell Poble i divendres dia 30 a la Biblioteca Municipal de Segur
de Calafell. Aquesta nova història de Calafell, és un acurat treball
històric i recopilatori, que al llarg de les seves més de 400 pàgines,
farà les delicies dels lectors.

NOTÍCIES

Amics i amigues de Patxi

Fa una mica més d’un any que ens va deixar el nostre
company Patxi, i volem celebrar el seu estimable
record i la seva incansable lluita per un Calafell i un
Segur més progressistes i més humans.
Hem preparat un acte presencial per l’1 de maig, a
les 10 del matí, data significativa en el compromís
activista de Patxi, amb un senzill homenatge en la seva memòria.
Ens agradaria que ens acompanyéssiu una estoneta; en qualsevol
cas, podeu escriure un breu missatge sobre Patxi, de màxim 1 o 2
minuts, per llegir durant la cerimònia. Celebrarem aquest homenatge
a Patxi a Segur de Calafell, en l’àrea de gespa que hi ha sota el pont de
Segur, entre la ronda de Sant Miquel, l’avinguda Espanya i la carretera
de Barcelona. L’acte es durà a terme amb totes les precaucions i
mesures sanitàries vigents. Més informació a l’esdeveniment de
Facebook, https://www.facebook.com/events/731185297735564

En Comú Podem Calafell

Recordant
el doctor Ramon Dachs

NOTÍCIES

El Col·legi de Metges de Barcelona ha
incorporat a la seva galeria de metges
catalans il·lustres el doctor Ramon
Dachs i Andreu (Barcelona, 1891 Calafell, 1968). El doctor Dachs va exercir al nostre municipi entre
1917 i la seva jubilació. Exemple d’abnegació i dedicació als seus
pacients, i creador de diferents medicaments avui oblidats, va viure
els bons moments i els convulsos durant mig segle al nostre municipi.
El mateix any de la seva mort, i quan en feia 50 que s’havia arrelat
al municipi, l’Ajuntament li va dedicar un carrer al nucli de la Platja.
La família Solé, de Cal Metge, ha impulsat el nou reconeixement per
part del Col·legi de Metges.
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Feliç Dia
de la Mare
Ets la millor mare del món
Del 24 d’abril al 2 de maig

Compra als comerços de Calafell i participa al sorteig
especial d’un cap de setmana de Shopping

CAP DE SETMANA DE SHOPPING:
Nit d’Hotel per a 2 persones + sopar + esmorzar + dinar
+ 300€ en xecs de compra a gastar als comerços associats a Fòrum Calafell
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Calafell aconsegueix 23.000 metres quadrats per a equipaments
a la Louie Vega
L’Ajuntament es fa amb la propietat de l’antiga discoteca i els terrenys annexos
L’Ajuntament de Calafell aconseguirà 23.000 metres quadrats de terreny, fent-se amb la propietat de l’antiga discoteca Louie
Vega i els terrenys annexos. L’adquisició es farà per 890.000 euros, gràcies a un acord amb propietaris i entitats bancàries.
L’edifici i el conjunt de l’espai es destinarà a equipaments i ja hi ha un projecte sobre la taula: fer-hi un centre d’interpretació
sobre el món iber.
Els terrenys eren urbanitzables i comptaven amb un sostre edificable de 20.000 metres quadrats, en els quals es preveïa fer
més de 100 habitatges i una zona comercial. Amb l’adquisició per part de l’Ajuntament, això decaurà i tot l’espai serà per a
equipaments.
Amb aquesta operació, l’Ajuntament recupera per a l’ús públic el que va ser un temple del lleure nocturn de la Costa Daurada,
des de la seva obertura, el 1988, fins als primers anys del segle present. El projecte, de l’arquitecte Alfred Arribas va ser
guanyador, a més, d’un premi FAD, un dels guardons d’arquitectura i interiorisme més importants. L’edifici està catalogat,
però això no ha impedit la seva degradació des que va tancar portes definitivament, el 2012. L’estructura, tanmateix, està ben
conservada i l’antiga discoteca podrà ser aprofitada de nou. La intenció de l’Ajuntament és que tingui un contingut cultural. Com dèiem anteriorment, el primer
ús en què s’ha pensat és un centre d’interpretació del món iber, ja que al costat mateix hi ha el jaciment arqueològic de la Ciutadella Ibèrica.

L’arxiu històric de la parròquia de la Santa Creu de
Calafell es digitalitzarà

Fibra òptica
al nucli de Segur
L’operador
Adamo
donarà
servei de fibra òptica al nucli
de Segur de Calafell a partir
de juny, segons ha anunciat en
una reunió amb l’Ajuntament de
Calafell. Tanmateix, el servei ja
pot contractar-se aquí: https://
adamo.es/es/fiberhood/fibrasegur-de-calafell

Conveni entre l’Ajuntament i l’Arquebisbat de Tarragona per conservar aquest fons
documental
L’Ajuntament de Calafell i l’Arquebisbat de Tarragona han signat un conveni per digitalitzar
el fons documental històric de la parròquia de la Santa Creu, actualment dipositat a
l’arxiu arxidiocesà. Això permetrà la conservació del material i posar-lo a disposició
dels investigadors i historiadors, ja que l’arxiu parroquial és fonamental per documentar la història local de l’Edat
Mitjana cap aquí. La digitalització farà possible la divulgació de la documentació de la parròquia de la Santa Creu.
Una de les fórmules serà la publicació a internet, a la web de l’arxiu arxidiocesà, de les imatges més significatives
del fons. Han signat el conveni l’alcalde, Ramon Ferré, i l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas. Segons aquest
acord, l’Ajuntament de Calafell aportarà 3.080 euros per ajudar en el cost de la digitalització. Per desenvolupar aquest
instrument de col·laboració i cooperació es crearà una comissió de seguiment. El conveni té una durada d’un any,
prorrogable. La documentació més antiga és de l’any 1303. El material, fins a 1806, correspon al culte a l’església del
Castell: en aquest any es va obrir l’actual temple parroquial. L’arxiu va sobreviure a les convulsions dels primers mesos
de la guerra civil 1936-1939. I en l’època del rector Isidre Torremadé (1989-2003) es va trasllar a l’arxiu arxidiocesà
per tal de conserva-lo adequadament. El mateix Torremadé, traspassat ara fa tres anys, va publicar, a partir d’aquest
material, el llibre “94 anelles de Calafell”, que identicava tots els rectors de la parròquia des de 1303, a més dels vicaris
i altres preveres que es feien càrrec circumstancialment de la parròquia.

PRIMERA

VISITA

GRATUÏTA

C/Rocacrespa 4-6 Cubelles
@almaclinicacubelles

ESPECIALITATS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odontologia general
Pròtesis
Endodòncia
Periodòncia
Ortodòncia
Odontopediatria
Implantologia
Cirurgia oral
Medicina estètica
facial

IMPLANTS

RADIOGRAFIA DIGITAL SENSE
DIAGNÒSTIC + ESTUDI IMPLANTOLÒGIC

COST

20%

FINS

931 704 983

PROMOCIÓ

DESCOMPTE*
EN EL PREU FINAL

* Vàlid ﬁns el 10 de juny del 2021, subjecte a condicions i aplicable a determinats tractaments.
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¿Gord@ yo?
¡¡NUNCA!!
¿Quién no se ha pesado en
una farmacia y ha comentado
¿Estoy gord@?
No deja de ser una anécdota
que vivo cada día en la
farmacia, pero a pesar de tener gracia, no deja
de ser preocupante. Vivimos pendiente de lo que
marca la báscula y eso condiciona nuestra vida.
Condiciona lo que comemos, condiciona lo que
dedicamos a bajar de peso, pero sobretodo
condiciona como nos vemos y lo felices que
estamos con nuestro cuerpo.
Como técnico en farmacia y experto en nutrición
me gustaría aclarar varios conceptos que pueden
estar confusos para la población.
Misma báscula y misma hora
Las básculas de la farmacia, a pesar de ser muy
fiables, no nos dicen toda la verdad cuando nos
recomienda un peso ideal. La báscula no sabe el
porcentaje de grasas que tengo ni sabe de mi masa
muscular, dicho de otra manera, la báscula sabe lo
que peso pero no sabe de que está compuesto mi
peso.
Por eso es importante tener en cuenta que el peso
corporal está compuesto de varios parámetros
que pueden fluctuar de forma importante. Por
ejemplo el agua.
¿Sabías que el 80% de nuestro peso corporal es
agua?
Pues según a la hora que te peses o lo deshidratado
que estés puedes alterar el peso real en más de
2 kg.
Aprovecho para recordar que el mejor momento
para pesarse es en ayunas después de ir al baño,
así obtendremos un peso más REAL.
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¿Sabías que el músculo pesa hasta 3 veces más
que la grasa?
Es un 18% más denso que la grasa. Además es un
almacén de glucosa, lo que implica que el músculo
además adsorbe agua por la acción de la glucosa.
Pero curiosamente el músculo al ser un tejido muy
compacto y de sostén ocupa menos espacio que
la grasa, eso quiere decir que podemos encontrar
dos personas que pesen lo mismo pero que usen
tallas muy diferentes.
Tal vez a estas alturas del artículo deberíamos preocuparnos
más de lo que peso que de
lo que peso, a ver, creo
que he confundido a los
lectores, me refiero a
que deberíamos preocuparnos más de lo
que esta compuesto
mi peso y no tanto de
lo que marca la báscula. En resumen, deberíamos valorar mucho más un cambio visual en
el espejo que no guiarnos por un número en una
báscula.

“Si es cierto lo que te digo (y lo és) todos los
atletas con gran masa muscular si se pesasen
en la farmacia estarían todos gordos.”
Sinceramente he de decir que cada persona
resulta un enigma a la hora de establecer la
estrategia adecuada para lograr el éxito , nos
podríamos preguntar muchas cosas, como por
ejemplo ¿Qué es mejor, correr o hacer pesas para
perder peso? Hago una dieta estricta o procuro
buscar una nueva conducta alimentaria? Tal vez
retengo muchos líquidos y ese es mi problema ¿La
medicación que tomo puede influir en mi peso?

¿he de tomar productos para que me ayuden a
perder peso?
Todas estas preguntas tienen respuestas, y de
estas respuestas ha de salir una estrategia para
perder o ganar peso de forma segura y eficiente.
Sin duda un estudio antropométrico, medir el porcentaje de grasa, estudiar la conducta alimentaria
de cada persona son requisitos indispensables
para hacer las cosas bien, y justamente a eso
es a lo que nos dedicamos en la farmacia. Aquí existe un equipo de
nutricionistas especializados
en este tema, un grupo del
que formo parte. Tenemos la maquinaria y los
procedimientos adecuados para dar respuesta a todas estas
incógnitas. Y lo más
importante, sabemos
que cada persona es
una realidad única
a la hora de plantearse restos de este tipo y que
las recetas universales no sirven, se requiere de
entrevistas, de conocernos, de saber de tus hábitos alimentarios y de tu estilo de vida, no todos
tenemos la misma fuerza de voluntad, hemos de
conocernos y trazar el plan correcto que nos lleve
al éxito.
Por lo tanto, si te preocupa tu salud y tu peso
corporal, no dudes en consultarnos, te podemos
ayudar asesorándote en cual va a ser la mejor
estrategia, también podemos ayudarte a través de
seguimientos personalizados, formando un equipo
de trabajo que tenga como objetivo que estos
problemas dejen de serlo. Te esperamos.

Jordi Cordero

Nutricionista Farmacia Medrano

¿Cocinamos Heüra?
no te lo creerás
soy 100% vegetal

4,50€
AHORA, TAMBIÉN TUS PEDIDOS POR WHATSAPP

608 093 395

Tienda de alimentos...

especializados
orgÁnicos y naturales

Pg. de la Unió S/N
(Mercado municipal de Calafell)

Tel. 977 694 706
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Curiositats
de Montserrat
Atès que aquest article sortirà
publicat als entorns de la festa de
la Mare de Déu de Montserrat,
m’ha semblat oportú esmentar
algunes curiositats sobre aquesta
misteriosa muntanya i el santuari

que en ella hi ha.
En primer lloc explicaré els diferents noms que ha
tingut aquesta peculiar serralada: Els romans la
van anomenar “Monts tortus” (muntanya torçada,
recargolada). Els àrabs en deien “Carraf” (que porta
aigua). En temps de Carlemany (s.VIII) se’n digué
“Montsiat” (muntanya senyorial). Finalment, ha quedat
el nom de “Montserrat” (muntanya serrada).
Ampliant la versió del “Carraf” (que porta aigua) hem
de pensar que del seu interior hi neixen moltíssimes
fonts; algunes d’elles són les que
s’anomenen “fonts mentideres”,
o sigui que solament ragen quan
ha plogut molt. Dissortadament,
però, cada vegada hi ha menys
surgències d’aigua, degut
potser al canvi climàtic.
Tots coneixem la comarca
propera del “Garraf”. A l’interior
d’aquest massís rocallós, sec
i àrid hi neixen fonts, algunes
de les quals desguassen la seva aigua als penyasegats del litoral. Anant cap a Barcelona per la costa
trobem el lloc anomenat “Aiguadolç”. Per què aquest
nom?; doncs, perquè hi neix una font a tocar del mar.
Els pescadors de Calafell la coneixien bé i, algunes
vegades, des de la barca estant, hi anaven a omplir el
càntir, i deien que era una aigua molt bona.
En alguna ocasió, potser, hem sentit parlar del “Llibre
Vermell” de Montserrat. És un incunable del segle
XIV en el que s’hi descriuen relats i tradicions dels
pelegrins; els cants i danses medievals que ajudaven
a passar l’estona fins que arribés l’hora de la missa
conventual.
Aquest llibre, poc temps abans de la Guerra del
Francès (1808), el van deixar al marquès de Llo,
president de l’Acadèmia de Bones Lletres, per a ferne un estudi. Al final de la guerra napoleònica, els
soldats francesos, en la seva retirada, van calar foc al
monestir i van dinamitar tot el Santuari de Montserrat.
No en va quedar res. El llibre “Vermell” (anomenat així
pel color de les seves cobertes) es va salvar gràcies a
què no era a Montserrat el dia del desastre.
L’any 1885 el canonge Jaume Collell, de Vic, recuperava
el “Llibre Vermell” per al monestir de Montserrat, no
sense abans haver pagat 450 duros (dels 500 duros
que li demanaven els posseïdors del còdex, hereus del
marquès de Llo)( 50.000 euros actuals).
El monestir de Montserrat va ser un dels primers
cenobis que va tenir impremta. L’any 1499 es va
estampar el primer missal per a la congregació de
monjos de l’orde de Sant Benet, i el directori sobre les
“Instruccions i virtuts cardinals als novicis”, impulsat
per l’abat Garsia de Cisneros. El 1520 va editar uns
pamflets de propaganda amb motiu de la proclamació
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del rei Carles I d’Espanya, per haver estat elegit
emperador del Sacre Imperi Romà Germànic, sota
el nom de Carles V. En aquells mesos, el rei Carles
es trobava a Barcelona celebrant Corts generals de
Catalunya; pujà a la Santa Muntanya i oferí una llàntia
votiva a la Mare de Déu. L’emperador Carles V fou el
rei que més vegades visità el Santuari i sens dubte el
més generós i devot de la Mare de Déu de Montserrat.
Montserrat és l’editorial més antiga d’Europa.
El metge alemany Hieremias Gundlach, l’any 1606, va
publicar un llibre titulat Nova Hispaniae Regnorum
descriptio. En aquest manuscrit, entre d’altres temes,
explica algunes ressenyes del seu viatge a Montserrat
i hi inclou un dibuix descriptiu de les muntanyes, del
santuari, de les ermites i dels frares (vegeu fotografia
adjunta). Explica el Dr. Gundlach que en els cims més
rellevants d’aquesta serralada, s’hi podia veure una
creu a cada un d’ells. Que els monjos amb cordes ja
hi escalaven per anar a reparar si alguna creu queia
o es malmetia. (La iconografia
montserratina dels segles XVI al
XVIII és unànime a mostrar els
cims coronats amb una creu).
També relata que, des del cim
de Sant Jeroni, es poden veure
les illes de Mallorca, Menorca
i Eivissa. (Això mateix és el
que va veure el rei Jaume I el
Conqueridor quan hi va pujar, i
li van agafar ganes d’anar-les a
conquistar).
Igualment l’autor alemany descriu que hi havia tretze
ermites de monjos anacoretes escampades per tota
la muntanya, i que, des del monestir, hi pujava -tot
sol, sense que ningú el conduís- un burret carregat
amb menjar i altres articles de primera necessitat
que repartia per cada un dels eremitoris dos cops
per setmana. Que el burret quan arribava a l’ermita,
trucava a la porta amb la pota, i esperava fins que
sortia l’ermità. Altres autors també esmenten aquest
animal de càrrega i afegeixen que “l’acompanyaven
dos pollins joves, perquè aprenguessin a imitar-lo, i
així quan fos vell el gran, el podrien substituir”. L’ase
repartidor quan havia acabat la seva tasca tornava
dòcil, submís i obedient al monestir…
Curiositats molt curioses!!!

Rafael Romeu

RACÓ DE LA SAVIESA
Més val adquirir la saviesa que no pas l’or;
adquirir la intel·ligència és preferible a l’argent.
Fa més impressió un reprotxe a l’home de seny,
que no pas cent cops de fuet a un insensat.
Més val ser humil entre els petits,
que no pas partir-se el botí amb els superbs.
El ximple i tot, si calla, passa per savi;
qui clou els llavis passa per raonable.
Són molts els qui afalaguen el generós;
tothom és amic de l’home que regala.

(Proverbis del segle III a.C.)
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Passeig Marítim, 229-230
43882 Segur de Calafell

977 164 147
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Entrevista a Josep Parera,
ex alcalde i ex regidor a
l’Ajuntament de Calafell
“Crec que falta preparació en els
càrrecs de confiança i les persones que
formen l’equip de govern”.
“Del meu antic partit d’UAM crec que és
millor no opinar, seria perdre el temps”.
Josep Parera, per començar, com ha viscut aquests
temps de pandèmia?
Preocupat i a la vegada sorprés, ja que no m’esperava
que tot sigués tan llarg. A més, costa de veure-hi un
final i és tot força preocupant. A més, és evident que
la pandèmia comportarà conseqüències a moltes
persones, aspecte que és angoixant. La manera de
viure de la gent també serà totalment diferent en tots
els àmbits, i crec que s’incorporaran nous sistemes
de vida.
Ja fa uns dos anys que no està dins del món polític.
Ho enyora?
Diria que sí. Tot i que jo vaig entrar en política només
per una legislatura, van acabar sent 20 anys com a
polític dins de l’Ajuntament de Calafell. A més, vaig
ocupar molts càrrecs, com el de regidor a l’equip de
govern i a l’oposició o l’alcaldia. Durant aquests anys
es van dur a terme moltes iniciatives i projectes, i
fins i tot municipis del voltant es fixaven en Calafell
a l’hora de dur a terme noves idees per als seus
municipis. D’aquesta etapa també he de destacar
a dues persones: En Josep Mañé i en Joan Maria
Triadó. Crec que hi ha d’haver moltes persones
agraïdes, perquè he fet molts favors.
De quin fet se sent més orgullós de tot el que va fer
durant aquests 20 anys?
Estic molt orgullós de diverses coses que vam fer
pel municipi. Una d’aquestes és la realització del
Port de Segur, ja que crec que era important que
el municipi de Calafell disposés d’un port propi, i
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després d’algunes oposicions per part de persones
de la platja, vam tirar endavant el projecte a la zona
de Segur. Tot i això, de totes les mesures que vam
aplicar, ara ja en queden poques perquè amb el pas
dels anys s’han anat reduint a poc a poc. Una altra
obra destacada on vam haver de lluitar molt va ser a
l’hora de fer la carretera nova de Segur, ja que alguns
veïns s’oposaven a que aquesta tingués quatre
carrils. Així mateix, també vam dur a terme una
nova part del passeig marítim que encara no estava
realitzada, entre moltes altres iniciatives i projectes,
com ara el Parc de la Pau. Un dels defectes de Segur
de Calafell és que hi manquen zones verdes.
Tot i això, es va presentar com a candidat de
Convergents en les últimes eleccions juntament
amb en Joan Maria Triadó…
Nosaltres ens vam presentar degut a que algunes
persones de Barcelona es van desplaçar i ens van
dir que ens presentessim com a candidats a benefici
d’ells. Nosaltres, per respecte a aquestes persones,
ens vam presentar, però sense l’objectiu principal
d’entrar a l’Ajuntament. Al projecte s’hi van unir
diverses persones interessades en recuperar els
ideals del partit de Convergència i Unió i el projecte
es va tirar endavant.
Quin futur li veu a la política catalana?
Perquè s’arreglin les coses, aquestes s’han d’acabar
d’espatllar del tot, i ara mateix ho estan fent.
Sincerament, no soc massa optimista.
Actualment, com veu Calafell?
El primer que hauríem de preguntar a qui toca és si
Calafell és un poble o una ciutat. Si la resposta és
que som un poble, és vergonyós que no coneguem
als polítics que ens governen. Tampoc no tenim
l’oportunitat de parlar amb ells, ja que no es deixen
veure per enlloc. Abans era tot més senzill, els
ciutadans tenien l’oportunitat de parlar directament
amb els regidors i expressar els seus punts de
vista, cosa que ara s’ha perdut. Tampoc tenim cap
mena de contacte amb els càrrecs de confiança i
tampoc sabem qui són, així que és complicat establir

una comunicació directa amb les persones que
han d’ajudar a la ciutadania. Estic content que hi
hagi l’alcalde actual, però crec que realitza massa
consultes al seu secretari, ja que aquest està més
ben preparat que ell. Crec que falta preparació en
els càrrecs de confiança i les persones que formen
l’equip de govern.
Avui dia, al districte de Segur de Calafell hi ha una
sèrie d’aspectes que no funcionen perquè es fan
moltes coses importants, però de la mateixa manera
el nucli està força deixat.
Encara està vinculat a UAM, el seu antic partit
polític? Està d’acord amb la postura que ha prés el
partit en aquesta legislatura?
Prefereixo no opinar sobre aquest tema, ja que crec
que és perdre el temps.
Per acabar, vol afegir alguna cosa més?
Crec que el model dels ajuntaments ha canviat molt
durant els últims anys. Si som gent de poble, els
regidors actuals haurien de fer accions per tal que
el poble els conegui. També s’ha de millorar molt
l’atenció al ciutadà, ja que actualment és força pobre.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.

Extracte de l’entrevista realitzada al programa
“La Balma” de CanalCalafell TV, per Joan
Enric Vidal. Transcripció d’Enric Vidal Jr.

www.joyeriacastillo.com
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PSC MOLTS METRES QUADRATS PER A
EQUIPAMENTS PÚBLICS
El govern municipal del PSC està a punt de
tancar dos acords que aconsegueixen milers
de metres quadrats per a equipaments públics.
El primer ha estat el relatiu a l’antic Tennis Sant
Miquel de Segur, on s’aconsegueixen 7.000
metres quadrats. I el segon, és l’adquisició
de l’antiga discoteca Louie Vega i els terrenys
annexos, que sumen 23.000 metres quadrats.
En total, 30.000 metres quadrats que passen a
l’Ajuntament per dedicar-los a equipaments. A
les respectives operacions els queda encara
una llarga i feixuga tramitació. Les coses no
són tan automàtiques com ens agradaria, però
el botó d’arrencada ja està premut. És més, les
primeres idees per usar aquests espais ja estan
sobre la taula. Al Tennis Sant Miquel reobrir
les instal·lacions, ni que sigui parcialment, tan
aviat com sigui possible. A la Louie Vega, ferhi un centre d’interpretació del món dels ibers.
Tanmateix, més enllà de projectes concrets,
el més decisiu és que estem revertint un dels
dèficits més importants del municipi: la manca
d’espais per a equipaments, que és el mateix
que dir per a escoles, centres de salut, centres
culturals, aparcament públic, habitatge
social…
Cert és que, en l’última mitja dotzena
d’anys, hem aconseguit millorar la situació
reaprofitant uns quants edificis manifestament
infrautilitzats. La qual cosa ens ha permés
aconseguir dues bibilioteques noves, un
segon centre empresarial, un centre cívic
més… I tot plegat amb un important estalvi
econòmic, perquè l’edifici ja estava fet. Serà
el cas també, i només per posar un exemple,
de la futura escola municipal de música i arts.
Però la manca de terrenys públics continua
sent un problema, que s’incrementarà en la
mateixa mesura que ho està fent la població
del municipi, que torna a créixer a ritmes de fa
una quinzena d’anys… Sense anar més lluny
haurem d’encabir a algun lloc un nou centre
educatiu a l’àmbit del nucli de la Platja, amb
unes alternatives limitadíssimes. Per tant,
caldrà persistir en aquesta línia de treball. El
que no pot negar-se és que en els darrers dos
mesos hem tingut dues notícies molt bones
en aquest àmbit. Dues passes en la direcció
correcta.
ERC CONTINUEM TREBALLANT PEL
NOSTRE MUNICIPI I PEL TERRITORI
El grup municipal d’ERC Calafell va presentar
dues mocions pel ple de l’Ajuntament de
Calafell que va tenir lloc el dijous 15 d’abril i
ambdues van ser aprovades per unanimitat
dels membres i dels grups polítics. La primera
moció va ser en relació amb el Míldiu, ja que
es tracta d’una malaltia perillosa que ataca a
la vinya a causa de l’organisme Plasmopara
vitícola, i actua tant a les fulles com en el
raïm i amb aquesta es demana al Ministeri de
Agricultura, Pesca i Alimentación que modifiqui
el Annex 1 del Ordre APA/858/2020 del 9 de
setembre d’enguany a fi d’incloure Catalunya
dins dels àmbit on es dóna cobertura als danys
provocats pel míldiu i donar suport al DARP
per a què continuï fent gestions amb ENESA i
AGROSEGURO perquè s’inclogui el míldiu com
a malaltia assegurable a Catalunya.
La segona moció és per tal de garantir la
mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les
obres de millora de la C-31, les quals es duran
a terme ben aviat. En aquesta moció es va
aprovar per tots els membres del consistori
que mentre duri l’obra de millora de seguretat
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de la C31 sigui gratuït el tram entre el Vendrell
i Cubelles a través de la C32. El portaveu d’ERC
Calafell Carles Martin es va mostrar molt
satisfet amb l’aprovació d’ambdues mocions i
va indicar que “totes dues mocions interpel·len
al sentiment de territori i pretenen millorar la
vida de les calafellenques i calafellencs”.
SUMEM+JUNTS SI ES VOL, ES POT
Tindrem un nou Sant Jordi i aquest, tot i que no
serà com el del 2019, sí que serà més similar
que no el viscut – en ple confinament auster
– el 2020. Tot i que hi ha molts ajuntaments
que van demostrar està al costat de la cultura,
el foment de les tradicions i de la cultura
popular, no podem dir el mateix del nostre.
S’han suspès tots els actes culturals, no hi ha
hagut festes majors i ni tan sols s’ha buscat
una alternativa utilitzant la tecnologia que
tan ràpid hem hagut d’assumir com a part
del nostre dia a dia. Ara, amb l’arribada de la
primavera, d’un nou Sant Jordi, de la vacuna i
dels nous protocols esperem que qui governa
a Calafell, el PSC (amb l’ajuda de en Comú
Podem, UAM i la regidora no adscrita ex-pp)
tingui el valor i sigui conscient del valor que
té fomentar i donar suport a la cultura, a les
entitats i persones que s’hi dediquen i que
facin els mateixos esforços per dur a terme
activitats culturals, com les de promoció de la
ciutat. Perquè la cultura també és promoció de
la ciutat i també és una font de generació de
riquesa. Des d’aquí, animem a la ciutadania a
consumir cultura, a fer activitats culturals (amb
les mesures sanitàries oportunes) i a reclamar
oferta cultural. I, com bé diuen el col·lectiu
dels Esgangalats “Si es vol, es pot”.
CUP CALAFELL TOT L’ANY,
SI NO ETS UN GOS
Des de la CUP cedim aquest espai a un grup
de persones que reivindiquen espais dignes
pels gossos:
A Calafell actualment no gaudim de cap de
les necessitats que reclama la manutenció
d’un amic de quatre potes. És impensable
passejar per la platja si no vols que et multin.
L’ajuntament ens ha robat la possibilitat de
que els nostres gossos i gosses corrin i siguin
feliços al Vilarenc, terreny conquerit al poble
per les que tenim animals, ja que en aquesta
zona l’ajuntament només posa a disposició
un espai de 10 m2. Un espai dissenyat des de
la perspectiva d’un èsser humà que només
necessita 1 m2 per fer les seves necessitats.
L’esport acapara tot l’espai a Calafell. Tenim
camp de futbol, pista d’hoquei, pista “d’sk8”,
tindrem pista d’atletisme, pista de llançament
de martell… Ens sembla meravellós i necessari
promocionar l’esport, però igualment necessari
és que els nostres animals també puguin fer
esport d’una manera sana i segura.
Diem segura perquè l’alcalde proposa com a
alternativa a l’espai del Vilarenc un espai molt
més petit, insegur i amb una falta de necessitats
bàsiques total. Aquest espai està situat entre
el carrer Hospital i la carretera del Sanatori, on
no hi ha tancament i les proteccions es troben
en mal estat. A més a més hi ha runes romanes
soterrades i una colònia de gats.
Volem un espai suficient i segur pels nostres
animals, que compleixi la legalitat vigent en
matèria de benestar pels nostres amics i pel
que fa a les races PPP. On puguem tenir aigua
i llum, ombra i tot el necessari per poder dir,
amb el cap ben alt i amb total orgull: Calafell
pet friendly.
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PP PIDA DISCULPAS SR. ALCALDE
En estas últimas semanas, estamos asistiendo
al más puro caciquismo y falta de respeto hacia
los vecinos de Calafell por parte de nuestro
Alcalde Sr. RAMON Ferré. El PP de Calafell le
exige respeto y que no coaccione la libertad
de expresión de los vecinos de Calafell. Y
nos referimos, a como en y otros días, hemos
asistido al más puro sectarismo por parte del
Sr. Alcalde, leyendo en las redes sociales como
faltaba al respeto a asociaciones y vecinos de
nuestro municipio.
Sr. Ramon Ferré, usted como máximo
representante de nuestro Ayuntamiento no
puede contestarle a un vecino o grupo de
vecinos : “como usted contesta con aires de
superioridad”,” menospreciar a personas que
se preocupan por el bienestar de los animales,
intentar confundirnos con una foto del paseo
marítimo tratándonos como tontos a todos los
vecinos, si el Zoom, si 2D, ¿Sr. Ferré, usted se
cree que las personas que vivimos en Calafell
somos unos incultos?, ¿que no vemos lo que
pasa en nuestras calles? ¿De verdad se lo
cree? Usted como Alcalde debería y más, es
su obligación y responsabilidad, la de respetar
la opinión de los vecinos de Calafell y aprender
de sus reivindicaciones en vez de “insultarlos”.
Porque los vecinos de Calafell se preocupan
por nuestro municipio, por los animales, y
le aseguro, viendo su comportamiento, que
tienen más idea que usted. De verdad cree
que los vecinos de Calafell, cuando le escriben
o le dicen, son incapaces de ver cómo está
nuestro Municipio, incluyendo nuestro paseo
Marítimo? Según su comportamiento en estos
comentarios y refiriéndonos a quien le contesta
“que aprenda a leer”, deja su educación en
entredicho, demostrando el poco respeto que
para Usted se merecen los vecinos de Calafell.
Y viendo estos, ya habituales despropósitos
por su parte, le preguntamos ¿Es usted tan
clasista a la hora de pedir el voto? o les dice
“mira, vete a la escuela y no me votes”,” paso
de los animales”¿ves la luna? Pues la luna no
es redonda! es que nos han manipulado la
vista”. Estamos seguros que “NO”.
Desde aquí, Le exigimos que “Respete”a los
ciudadanos, a todos, todos los días!, ya que
son ellos los que con su trabajo y esfuerzo han
logrado que Calafell sea el municipio que hoy
es.
Desde el PP de Calafell le exigimos que haga
una disculpa pública a todos los vecinos de
Calafell, y empiece por pensar y creerse ,
que este municipio se llama Calafell, y no es
su “cortijo”. ”que no olvide que Usted es el
Alcalde, y los que vivimos en Calafell somos
sus vecinos, le voten o no, y que se merecen
todo el maximo respeto por su parte.
Ya pasó la era en la que usted sería el
noble y el pueblo sus plebeyos. Aprenda
humildad, aunque, visto lo visto, tal vez ya
sea demasiado tarde. Sobre este tema, el PP
de Calafell proponemos una enmienda a la
moción presentada por ERC, sobre este tema,
y les pedimos que añadan a todos los vecinos
de Calafell y no solo la de un simpatizante o
militante de su partido que también se ha visto
agraviada por la prepotencia del Sr. Ramon
Ferré.
Y que exijan que se disculpe públicamente en
el pleno del ayuntamiento y en todos los medios
de comunicación públicos del municipio por
su comportamiento hacia los vecinos de
Calafell. Y queremos finalizar, recordándole,
“que en política es el Alcalde el que se debe
a sus vecinos, y no los vecinos al Alcalde”.
Aplíqueselo Sr. Ferré.

INFOCALAFELL

ABRIL-MAIG DE 2021

Menú diari
cap de setmana
i festius
Obert
tot l’any
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La terrassa més àmplia
de Calafell davant del mar

dimecres tancat

Dimarts
Menú Brasa
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Passeig Marítim Sant
Joan de Déu, 126
Tel. 977 17 47 99 · Calafell
i també os esperem al.. RESTAURANT BRASERIA
Obert
tot l’any

dimecres tancat

Menú diari
cap de setmana
i festius
Carrer del Rin, 13 (50 m. del Pg. Marítim de Segur)
Tel. 977 16 23 59 · Segur de Calafell
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I el pobre poble què? Eh, eh, eh, eh
Con el lema “som el 52 %,” los independistas celebran la victoria del movimiento separatista, conseguido en las pasadas elecciones
autonómicas del 14 F, el dato es cierto, como también lo es, la histórica abstención que ha marcado los comicios electorales, casi la mitad
de los catalanes con derecho a voto apostaron por no participar y de una forma indirecta tampoco en la elección del próximo presidente
de la Generalitat, no cabe duda, estamos ante un fracaso democrático, debería analizarse con toda objetividad, ya sea simplemente por
higiene democrática, no sirve como excusa la gestión sanitaria de la pandemia, ya que quien no quiso ejercer su derecho a voto a pie
de urna, lo pudo hacer por correo, sin tener que moverse de su propio domicilio. Por todo lo antes mencionado, queda en evidencia ese
triunfalismo republicano de la victoria independentista, cuando la abstención se ha detectado en feudos constitucionalistas y la participación en nichos de
poblacionales separatistas.
El resultado de las elecciones autonómicas, ha abierto un proceso de desilusiones políticas, en el bloque constitucionalista, con el PSC que ganando unas
elecciones, ha pasado al anonimato político, hecho este, que ha urgido a Salvador Illa, plagiar el “gobierno en la sombra” de Pascual Maragall. Tampoco se
escapa un PPC que después de su resultado electoral, tendrá que centrarse en una acción territorial, saliendo de su cuartel general, para picar piedra en el
territorio y cuando no, evangelizar como si de tierra de misiones se tratase, en lo que respeta a su acción política, esta formación cuenta con una gran valía,
tanto en lo personal como en lo político, me refiero a Alejandro Fernández, pero debe de desprenderse del paternalismo de la villa y corte de Madrid, para
construir un partido, que formando parte de un proyecto común español, también forme parte del paisaje de Cataluña, teniendo en cuenta que, el descalabro
electoral de Cs, puede ayudar en este quehacer de recuperación electoral. Mientras tanto, VOX se dedica a hacer política populista, idealizada en fortalecer
la recuperación de la soberanía nacional. En resumidas cuentas, la unión del constitucionalismo, es una voluntad que no llega a traspasar los intereses
partidistas.
En el otro bloque, el independentista, por mucho que celebre “som el 52 %”, tampoco se libra de la desilusión, división y falta de acuerdo, sus mayores
protagonistas, ERC y JxC, lucharon para conseguir, cual de las dos formaciones conseguía más votos, para así poder exigir la presidencia de la Generalitat, en
esa lucha electoral no faltaron las conspiraciones y traiciones, que ya venían arrastrando desde el gobierno de la Generalitat, al final se impone electoralmente
ERC, no dudando en llegar a un acuerdo de gobierno con la CUP, por aquello de ocupar el espacio de la izquierda, hecho que activa las alarmas de Waterloo,
poniéndose en marcha su inquilino, no vaya a ser que pierda el protagonismo o poder de decisión en la gobernanza de Cataluña, de ahí las dos negaciones
a Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat en la sesión de investidura, en camino se presenta la tercera y última oportunidad, puede acabar en que
JxC haga presidente a Aragonès sin formar parte del gobierno, lo que ocasionaría una ingobernabilidad o bien, llegar a un acuerdo con JxC, para que otorgue
una oficialidad a la organización privada del Consejo de la República, con ello, calmaría las ambiciones de Puigdemont en seguir influyendo en la política
catalana, aunque siempre queda la opción de unas nuevas elecciones. La unión de todas las fuerzas políticas independentistas, nada tienen que envidiar a
la hipotética unión constitucionalista. Mientras tanto Cataluña, me recuerda aquella canción de La Trinca que venia a decir: “… i el pobre poble què? eh, eh,
eh, eh…...”

Rafa Luna

Ex senador i diputat

Les vacunes
i la dignitat
baixpenedesenca
La comarca del Baix Penedès
fa 15 anys que no se’n ensurt.
Després de liderar, i ho
continuem fent, les llistes
d’atur a Catalunya, durant els darrer 15 anys, els
successius governs de la Generalitat de Catalunya
continuen donant-nos l’esquena.
Per acabar-ho d’adobar, les dades de les
vacunacions són també significatives. Som la
comarca amb menys vacunacions percentuals,
per què? Què li passa al Baix Penedès? Quin
problema té el govern del país amb nosaltres?
No existim, no ens volen per rés, bé només per
xuclar-nos les energies i treure fruit de la nostra
bona localització geogràfica.
Som la comarca que més creix demogràficament,
un dinamisme que hauria de comportar
externalitats positives que no arriben. Creixem
en població, però aquesta població només ve a
dormir, treballen fora, no som capaços de produir
riquesa aquí al territori.

Però cal que ens rebel·lem davant d’aquesta
situació que no pot continuar. La culpa és del
Govern, de Barcelona, si. Però també hem de
ser autocrítics, quan no tenim la capacitat, al
Baix Penedès, de teixir complicitats i cercles de
confiança que ens facin actuar tots amb la mateixa
força i la mateixa estratègia.
El problema també el tenim aquí. Partits polítics que
prefereixen defensar el partit i no la comarca, això
també fa mal. És una actitud legitima, totalment,
però hipòcrita amb el territori i la seva gent.
Aquesta conducta no és única d’una sola formació,
crec que aquest quinze anys i actualment també,
encara demostra que tots els partits han tingut la
possibilitat de posar per endavant la comarca al
partit, però cap ho ha fet, assumim-ho, no ens fem
trampes.
Cal que comencem a treballar d’una vegada pensant només en el territori, militar pel Baix Penedès
per damunt de tot. I això ha d’anar acompanyat
dels partits polítics, però també de la societat civil
que empenyi en la mateixa direcció.
Si no ho fem nosaltres, ningú ho farà pel Baix Penedès, el Baix Penedès som tots nosaltres, fem-ho.
Què més ha de passar?

@jaumecasanas

LA RÀDIO LÍDER

630.014.982
Enric Vidal

Freqüències
101,9 FM
(Garraf-Penedès)
88.5 FM
(Baix Penedès)
92.9 FM
(Tarragona)

20 anys
al vostre
servei
Construccions de jardins · Manteniment de jardins i piscines

638 124 958 · josepvives64@hotmail.com · 43700 EL VENDRELL
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MASKNE
QUÈ ÉS EL MASKNE?
Maskne és un terme nou, que
fa referència a les lesions
d’acné que pateix la pell a
causa de l’ús continuat de la
mascareta. Afecta el 30% de
la població aproximadament. Aquestes lesions es
localitzen a la zona peribucal del rostre, que és la
zona que cobreix la mascareta.
L’ús de la mascareta sobre la pell facial, que no
està acostumada a un contacte
directe i tan prolongat, provoca
una major oclusió sobre la pell i
una menor transpiració, és a dir,
un augment de la temperatura, la
humitat de la pell i la retenció de
suor. Això provoca un augment en
la secreció de
sèu. Per a pells mixtes o grasses
amb tendència acneica, que ja
tenen una predisposició aquestes
pells a produir sèu, pot haver-hi un empitjorament
de l’acné que ja es pateix o inclús causar
l’aparició d’acné.
A part del maskne l’ús prolongat de la mascareta
també pot ocasionar altres alteracions cutànies,
com per exemple dermatitis seborreica, irritacions,
sensibilitat, brots de rosàcia, herpes labials,
al·lèrgies,….
COM PREVENIR EL MASKNE
Per prevenir el maskne és essencial seguir una
rutina facial diària, utilitzant productes
específicament formulats per cada tipus de pell.
En el cas de les pells mixtes o grasses amb
tendència acneica han de ser productes no
comedogènics, oil free…
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RUTINA FACIAL RECOMANABLE PER PELLS
GRASSES AMB TENDÈNCIA ACNEICA
1- Higiene facial:
Netejar el rostre abans i després de l’ús de la
mascareta per eliminar l’excés de sèu amb un
netejador purificant suau.
Depenent de la pell i les preferències personals
poden ser gels, netejadors syndets, aigües
micel·lars, etc. El més important és que siguin
productes específics facials, no comedogènics,
que netegin en profunditat els porus i eliminin
l’excés de sèu sense agredir la pell.
2- Hidratació:
Hidratar i tractar la pell
diàriament després de la
higiene facial. S’ha d’hidratar
la pell controlant la secreció
de sèu, aplicant un producte
facial al matí i a la nit, millor
en textura gel crema o fluid
matificant.
Poden ser productes que
continguin en la seva formulació actius hidratants
com glicerina o àcid hialurònic, seboreguladors
com el zinc o la monolaurina per controlar la
secreció de sèu, matificants com la sílice o caolín
per evitar l’aparició de brillantors, queratolítics
per disminuir les marques com l’àcid salicílic i/o
antiinflamatoris com el pantenol o niacinamida.
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envermellir la zona i possiblement que s’infecti.
Per tractar aquests granets es poden utilitzar
tractaments en llapis “on the spot” o sèrum en
zones localitzades. Aquests productes solen
incorporar a la seva composició actius secants,
antiinflamatoris i/o queratolítics que disminueixen
la inflamació, l’envermelliment i allisen la pell.
5- Protecció solar per prevenir les taques:
Si les lesions de l’acné estan vermelles o
inflamades poden apàreixer taques per l’exposició
solar que poden trigar mesos a desaparèixer.
S’ha d’utilitzar cada matí un protector solar no
comedogènic específic per aquest tipus de pell i
anar reaplicant segons necessitat.
D’altra banda, és recomanable canviar la
mascareta regularment segons les especificacions
del fabricant.
En conclusió, mentrestant les recomanacions
sanitàries ens aconsellin utilitzar mascareta ens
hem de cuidar més que mai la pell facial per
prevenir els problemes que ens pot ocasionar.
És recomanable seguir una rutina facial adient
segons el tipus de pell de cadascú i utilitzar els
productes apropiats que et recomani el teu
farmacèutic/a.

Neus Campoy Muñoz

Farmacèutica adjunta

3- Exfoliació:
Exfoliar 1 o 2 cops per setmana si no hi ha lesions
inflamades amb una mascareta exfoliant o peeling
suau, pot ser un exfoliant mecànic o químic amb
àcid glicòlic, per eliminar així les cèl·lules mortes.
4- No manipular les lesions d’acné o imperfeccions,
com grans o punts negres, així només aconseguim

Metalls Beguerias

Tel. 630

014 982 infocalafellsegur@gmail.com

Treballant sempre per la teva seguretat.

AL SERVEI DE RODA DE BERÀ i COMARCA

metallsbeguerias@hotmail.com
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triglicèrids, greix corporal...
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El Consell Comarcal del Baix
Penedès publica la convocatòria
per demanar els ajuts
individuals de menjador
pel curs 2021/2022
El termini per a la presentació de sol·licituds
s’iniciarà el pròxim 3 de maig i estarà obert fins el
31 de maig ambdós inclosos.
14 d’abril de 2021. El Consell Comarcal del Baix
Penedès ha publicat les bases per atorgar els
ajuts de menjador pel proper curs escolar. La
convocatòria per al curs 2021-22, es farà de forma
telemàtica a través de la Seu Electrònica del
Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder
accedir-hi, s’ha d’estar en possessió d’un certificat
digital d’identificació (Idcat, IdCat mòbil, CLAVE).
L’enllaç és: https://ccbp.eadministracio.cat/
Els terminis de presentació seran del 3 al 31
de maig, ambdós inclosos. Els alumnes que es
matriculin a P3 aquest curs, tindran de termini per
presentar la sol·licitud fins el 30 de setembre. Els
alumnes que es matriculin durant el curs, tenen
30 dies des de la data de la matrícula per poder
presentar la sol·licitud.
També, i de forma excepcional, s’obrirà un termini
per poder fer la sol·licitud de forma presencial
al Registre del Consell Comarcal, del 20 al 30 de
setembre de 2021, demanant cita prèvia al telèfon:
977157171.
Els/les alumnes/as que sol·licitin beca de menjador
hauran de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, DNI o NIE.
Les famílies amb tots els seus membres amb
passaport usuaris dels serveis socials municipals,
hauran de sol·licitar-hi informe per la tramitació de
l’ajut.
CRITERIS D’ATORGAMENT DELS AJUTS
(ORIENTATIU)
1- El llindar es calcularà en funció dels membres
computables de la unitat familiar i per l’agregació
de les unitats de consum que es detallen a
continuació:
- Primer adult (sustentadors principals): 10.981.40€
- Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80€
- Altres adults que integren la unitat familiar
diferents als sustentadors principals (per
exemple, avis): 2.745,35€
- Per cada nen de la unitat familiar: 3.294,45€
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Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb
el que estableixen les bases, no supera aquest
llindar, es concedirà un ajut de fins al 70% del
cost del servei de menjador. Les sol·licituds que
estiguin per sobre d’aquest llindar constaran com
a denegades.
2- No tenir un volum de negoci superior a
155.000,00€ calculat sumant els volums de negoci
de tots els membres computables de la unitat
familiar.
3- Podran optar als ajuts les unitats familiars en
què la suma de tots els rendiments nets reduïts
del capital mobiliari més el saldo net positiu de
tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents
als membres computables de la família, excloent
les subvencions rebudes per a l’adquisició o
rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu
cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi
1.700,00€.
4- La suma dels valors cadastrals de les finques
urbanes dels membres computables que
componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge
habitual, no pot superar els 42.900.00€ i 13.130,00€
de les finques rústiques.
Des del Consell Comarcal es recorda que també
roman obert el termini per a sol·licitar l’ajut pel
transport escolar per tots aquells alumnes que
vulguin sol·licitar de nou o que no van poder fer
el tràmit de les per-sol·licituds degut a l’estat
d’alarma, ho podran fer de la següent manera,
depenent del tipus de servei que volen sol·licitar.
Trobareu tota la informació necessària a la web
del Consell Comarcal del Baix Penedès: www.
ccbp.cat

L’Arxiu Comarcal del Baix
Penedès ha digitalitzat
i ha fet accessible a internet
documentació municipal
essencial dels pobles
de la comarca
Més de 43.000 imatges incorporades al Portal
Arxius en Línia
Cal destacar que el treball de digitalització s’ha
dut a terme amb recursos tècnics i humans propis
de l’Arxiu Comarcal. Es tracta del segon gran
projecte de digitalització que es realitza. Ja fa deu

Metalls Beguerias
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anys es va iniciar la digitalització de documents
essencials dels fons municipals que es trobaven
dipositats a l’Arxiu. Ara hem volgut completar-ho
amb la incorporació de la resta de documents
dels municipis que havien quedat pendents i que
encara no custodiàvem.
En aquest sentit, s’ha procedit a digitalitzar i fer
accessibles telemàticament les actes de sessions
dels plens municipals fins entrada la dècada dels
anys 50, així com censos i padrons municipals
d’habitants fins l’any 1920 de la totalitat dels
municipis de la comarca, inclòs l’agregat de Sant
Vicenç de Calders. Altrament, arxius municipals
com els de Masllorenç i Cunit s’han adherit al
projecte, el primer facilitant-nos les mencionades
sèries documentals, i el segon aportant les
imatges capturades gràcies a una subvenció
del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, 4.870 imatges en aquest cas. En el
document adjunt, es descriu detalladament la
documentació digitalitzada.
Actualment, l’Arxiu Comarcal custodia els fons
documentals de tretze dels catorze municipis de
la comarca: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del
Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre,
Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, el Montmell,
Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el
Vendrell. Fruit de tal tasca, s’han digitalitzat 43.837
imatges que, sumades a les 51.414 realitzades el
2010, són un total de 95.251 imatges associades
als inventaris dels fons municipals, ja accessibles
a través del Portal Arxius en Línia del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El
nombre d’imatges digitalitzades de cada municipi
varia en funció dels documents que ja s’havien
capturat el 2010, obeint al propòsit que tots ells
tinguessin els mateixos continguts disponibles al
Portal.

AL SERVEI DE TOTA LA COMARCA

metallsbeguerias@hotmail.com
Metalls Beguerias
metallsbeguerias

687 741 298
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S’ofereix formació en detecció i intervenció
en casos de maltractament de dones grans
L’Arc Serveis i els Mossos d’Esquadra imparteixen un
curs a professionals dels Serveis d’Ajuda a Domicili,
casals de gent gran i centres de dia del Camp de
Tarragona i el Baix Penedès
L’Arc Serveis i els Mossos d’Esquadra – a través de l’ORC
(Organització de relacions amb la comunitat) i el GAV (Grup d’Atenció
a la Víctima)- han iniciat una campanya formativa sobre ‘Prevenció,
detecció i intervenció envers el maltractament a les dones grans’.
Les sessions formatives, que van començar dilluns passat al Centre
de Dia Municipal Marinada de Roda de Berà, van adreçades
especialment a professionals que treballen amb gent gran o del SAD
(Servei d’Assistència a Domicili), casals de gent gran, llars d’avis i
centres de dia.
L’empresa que dona servei i assistència a la gent gran imparteix
un curs de formació als professionals implicats del SAD on es
transmeten coneixements, competències i eines per a la prevenció,
detecció o intervenció d’un possible cas de maltractament. Alhora,
es dona a conèixer el Protocol conjunt amb els Mossos d’Esquadra
que s’activa en cas de detecció, així com els recursos existents per
atendre situacions de violència masclista.
La gerent de L’Arc Serveis, Jerusalem Torra, explica que hi ha una
sèrie de factors de risc “que fan més vulnerables les dones grans
davant d’una possible adversitat, com ara demències, dependència
física de la víctima, la cohabitació, el gènere, l’edat, l’aïllament
social o la pròpia personalitat del maltractador que poden derivar
en diferents formes de maltractament físic, psicològic, sexual,
econòmic o en l’abandonament o vulneració dels drets de la dona
afectada”. En aquest sentit, Torra recorda que es poden localitzar
casos de maltractament tant en l’àmbit familiar i domèstic com en
l’àmbit social.
Amb aquesta formació, L’Arc Serveis vol treballar per canviar i
eliminar estereotips i esdevenir una eina activa per intervenir envers
els maltractaments de dones grans, “normalitzats, invisibilitzats i
amb un rol de submissió”. L’objectiu final de la iniciativa és “evitar
l’aparició d’alguna forma de maltractament, detectar situacions
de risc, facilitar l’atenció tant a les víctimes, fer-ne un seguiment
i revisar-ho en el moment que es detecten possibles millores a
implementar”.
La formació s’impartirà a professionals, casals i centres d’arreu del Camp de
Tarragona i del Baix Penedès.
El Protocol envers el maltractament de dones grans
D’altra banda, cal recordar que L’Arc Serveis va iniciar un Protocol de
Prevenció, Detecció i Intervenció envers el maltractament a les dones grans
on elabora un circuit d’intervenció coordinat i comptant amb els recursos

per a les situacions de violència masclista: Servei d’informació i Atenció ales
Dones (SIAD), els Mossos d’Esquadra, la línia d’atenció 900.900.120, el 112, el
Servei d’Acolliment i Urgències a la Vellesa, Primària (SAUV), treballadores
socials referents de cada nucli i totes les eines
al nostre abast.
Per contactar amb L’Arc:
larcserveistgn@gmail.com o als telèfons
977 56 22 61 / 626 67 08 89 / 650 53 02 58.

C/ Marinada, 16 - 1ª Planta
RODA DE BERÀ
cdmarinada@gmail.com

977 80 60 52
628 727 339

• Centre de Dia
per a gent gran amb PEVS
(prestació econòmica
vinculada a servei).
• Acolliment i convivència.
• Suport tràmits de valoració
de dependència.
• Ampli ventall
d’activitats de lleure,
estimulació i d’integració.
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OBRIM LA
FINESTRA A LA
INFORMACIÓ
MÉS PROPERA
• La premsa de proximitat informa,
integra, dinamitza i cohesiona la
comunitat.
• El periodisme és la millor garantia
davant les falses notícies. Sense
mitjans, la societat s’empobreix
i és menys plural, participativa i
s’afebleix la democràcia local.
• Les empreses i sobretot les
administracions públiques han de
prioritzar els mitjans de proximitat
com a suport publicitari. Una
inversió que sempre retorna.
• Sense publicitat no hi ha mitjans i
sense mitjans no hi ha informació
veraç i contrastada.
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Quan és millor
sortir a córrer?

ESPORTS

El cos reacciona de manera diferent davant els
diferents ambients
Existeixen factors que poden contribuir o
perjudicar l’entrenament. Però això no vol dir que
existeixi una hora d’entrenament millor que una
altra per a dur a terme l’exercici físic. Per contra,
qualsevol hora és bona per a moure’s. Només
s’han de considerar unes certes recomanacions
amb la finalitat d’aconseguir un major rendiment
de l’activitat física.
El matí és un bon moment del dia per a córrer i
encara més en dejú... Aquest és un mite que s’ha
estès i encara que si bé compta amb els seus beneficis, cal considerar que aquesta opció d’’entrenament ha de limitar-se a aquelles persones que
ja compten amb experiència per a poder mesurar
la seva intensitat i no tenir complicacions corresponents a la falta d’energia que es necessita per a
dur a terme la carrera. És més, si el teu propòsit és
cremar greixos, córrer en dejú hauria de ser una

de les teves últimes
opcions. L’ideal és córrer, en aquest horari,
sempre que estigui
precedit d’un desdejuni molt sa i nutritiu.
La tarda és un període
de temps del dia molt
productiu per a sortir
a córrer, sempre que
es faci després de
descansar una mica
de la jornada laboral.
El més recomanable
és efectuar-ho en hores on el sol ja s’estigui amagant, o córrer
per zones on hi hagi
ombra i usar vestimenta que admeti la ventilació
del cos. No oblidis consumir aliments nutritius tant
abans com després de l’exercitació.
En fi, el bon entrenament està condicionat pel
menjar i el temps. La millor hora per a sortir
a córrer la determinarà cadascun, segons la

EL TEMPS

seva rutina diària. Qualsevol hora és bona per a
practicar l’activitat física, sempre i quan s’estigui
ben alimentat.

Rauxa primaveral

La primera recepta de truita de patates documentada és
del 1854 i concretament apareix en un llibre de receptes de
José López Camuñas. L’origen d’aquest plat tan nostre, no
està exempt de discussions, ja que molts són els que volen
atribuir-se el mèrit de la seva invenció i fer-se seva aquesta
exquisida recepta.
A causa de la multitud de versions existents, l’única cosa que
sí que pot donar-se com a certa és que la seva aparició se
situa entre els segles XVIII i principis del s. XIX, i potser la més
estesa és la que diu que la va crear Tomás de Zumalacarregui
durant el setge a Bilbao i davant la dificultat d’alimentar
correctament a les tropes i l’escassetat d’aliments existents.
L’èxit de la truita sens dubte prové de la senzillesa dels seus
ingredients i la seva fàcil elaboració.
Quant al debat de si incorporar o no la ceba als ingredients,
no se sap tampoc quan es va iniciar i al final es redueix a una
qüestió del gust de cadascun. Si bé segons les enquestes,
el 71% de les persones la prefereix amb ella, la veritat és,
que els premis a la millor truita d’Espanya se l’han emportat
durant dos anys consecutius truites que no contenien ceba.
Amb ceba o sense, és sense dubte un dels menjars més bons
i un dels plats més barats que existeixen.
El truc perquè quedi perfecta és posar per cada patata que
càpiga en el puny, la quantitat d’un ou. I davant el dubte, posar
un ou de més, perquè sempre és millor pecar de molt que de
poc si no volem que ens acabi resultant un xic resseca.

La primavera i la tardor són estacions de transició. L’hivern és l’estació del fred, mentre
que l’estiu és l’estació de les elevades temperatures.
El dia que més força de radiació té el sol a la nostra latitud, és quan arriba l’estiu
astronòmic, generalment per Sant Joan. El dia que menys força té de radiació és durant
el Solstici d’hivern, poc abans del dia de Nadal. La teoria faria que aquests fossin els dies
més càlids i freds respectivament de l’any.
La pràctica, però és molt més complexa. En el cas que ens ocupa, la primavera és la
sortida del fred hivernal. El sol va pujant a l’horitzó clarament des de Sant Josep (ja ho fa
abans evidentment) però aquí arriba l’equinocci. El magatzem d’aire gèlid del continent
euro-siberià continua viu, el mar continua fred, però es troba amb uns dies cada cop més
càlids del Mediterrani cap al sud. Aquest sol que puja a l’horitzó dia a dia també comença
a escalfar les latituds baixes i centrals d’Europa i el mar, molt a poc a poc, es comença a
encomanar d’aquesta inèrcia feixuga pel que fa a lentitud.
Aquesta lluita de l’aire fred que aguanta i les calors que ataquen fan que la primavera es
mostri gairebé sempre amb rauxa i bogeria.
La memòria meteorològica és fràgil i cada any, les decisions alguns dies són les mateixes:
em poso la màniga curta? Com és que avui em poso l’anorac i la jaqueta gruixuda? Ostres,
quina calor, l’estiu ja és aquí... Caram torna a nevar i jo em pensava que ja arribava l’estiu...
El sol costa de veure avui i s’anuncien més pluges... Carai, ha gelat en algunes zones i els
conreus els ha trinxat quan semblava que ja teníem l’estiu aquí... Ostres, quina tempesta
amb una calamarsa que ho ha deixat tot blanc. Renoi, el rebut de la calefacció no acaba
de baixar perquè no la puc afluixar gaire o tancar.
Aquestes són, recurrents, cada any les sensacions amb aquesta estació ben boja i capriciosa. Aquest any, a Catalunya, el País Valencià o a les Illes ha plogut i molt poc des
de l’1 de gener. L’observatori Fabra a la ciutat de Barcelona ens recordava que els tres
primers mesos de l’any van resultar un dels més secs dels darrers cent anys en aquest
punt d’observació meteorològica, sísmica i astronòmica depenent de la Reial Acadèmia de les
Ciències de Barcelona amb més
de 250 anys d’història. Aquest
abril, però, s’ha animat més, tot i
que sense estridències i quan redacto aquest article, el pronòstic
mensual (poc precís això si) ens
dona un mes de maig càlid i gairebé sense pluja.
De confirmar-se aquest pronòstic no podem estar contents. La
manca de precipitació primaveral, previ a l’estació contundent estival al món mediterrani, no és gens bona per la vegetació i d’altres aspectes. L’evaporació en temps estival, la manca de precipitacions i la
demanda més gran d’aigua esdevenen decisius en el patiment estival.
La irregularitat en les precipitacions en el món mediterrani és una característica
intrínseca del nostre clima, però compte, ja que està augmentant aquesta irregularitat,
aquesta manera més boja de comportar-se el temps. En definitiva, l’Escalfament Global
accentua aquest element complicat de gestionar.

Eva Remolina
AMIC - Redacció

Francesc Mauri
TV3 / AMIC - AMIC - Redacció

L’etern dilema:
La truita de patata, amb, o sense ceba?

GASTRONOMIA
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Calafell
tan sols fa veure que
es pet friendly

COL·LABORACIÓ

Ja fa temps que ho diem, però cada
cop ens queda més constatat amb fets com es
l’administració pública de Calafell en vers a la
realitat del Benestar Animal al nostre poble, que
amb els impostos de tots sufraguem.
Podem començar amb un primer annel que ens va
portar a crear la nostra entitat. Els animals trobats
o perduts al municipi, ni gossos i menys gats, no
són publicats ni es fa difusió en ningún medi oficial
municipal, per localitzar els propietaris. NO ES FA i
això que gaudeixen de web i xarxes socials.
Una segona preocupació sempre hem tingut han
estat les colònies urbanes felines que conviuen
entre nosaltres. Sí que tenim un departament
que en teoria fa el control de colonies urbanes,
Benestar Social, que ara s’ocupa
del Benestar animal (principalment
pels gats) però encara queda massa
feina a fer, ja que la componen 2
places una administrativa i l’altre en
teoria per crear i fer les campanyes
tipus comercial. Però per la feina del
carrer capturar gats per esterilitzar
o rescatar perquè necessiten cures
veterinaries, o quant son gats perduts
o abandonats, SEMPRE acudeixen als
ciutadans i entitats. Deixant també els
costos econòmics a ells. Ja que no us
enganyarem quan una alimentadora
o entitat captura un gat per
esterilitzar per ordre de l’ajuntament
perquè se’ls hi ha suplicat l’hora
infinitament abans i resulta que esta
malalt, o necessita algun tractament
extra que no sigui esterilització
o eutanasia del animal, no ho sol
cobrir l’ajuntament. Exemple si un gat
arriba amb sarna (contagiosa o no,
el tractament, que són unes pipetes
especials ho paguen alimentadors
i entitats). Al principi de posar-se
en marxa la regidoria semblava que si o van fer
veure que cobrien despeses pero observant la
quantitat d’entitats de Calafell que tenim que
demanar donacions als ciutadans per sobreviure i
seguir ajudant-los deixa en entredit els interessos
reals de l’ajuntament. Publicar moltes notícies del
que es fiquen medalles i del que es farà però no
sempre amb millores productives.
Aquest nou recipients metàl·lics col·locats en mig
de les aceres, per desgràcia no són efectius en la
majoria de llocs que han estat situats, a més de la
mínima funcionalitat que han observat ciutadans i
alimentadors. Recipients atacats per incívics amb

INFOCALAFELL
productes per espantar els felins o tòxics, gossos
que es llencen a menjar el pinso i pixar-se on
pugui, boyes del sistema de l’aigua dels recipients
que no funcionen, més coloms i formigues que
gats alimentant-se del pinso, recipients instal·lats i
que encara no s’han entregat claus a alimentadors
ja pactats… En definitiva no era mala idea però
la forma de posar-la en pràctica per part de
l’ajuntament sense consens entre els alimentadors
ni els més experimentats, fa que siguin uns diners
mal invertits per la comunitat i que en moltes
ocasions contraproductiva o inútil.
Ara també tenim molts ciutadans conternats
perquè en realitat tenen molt poques zones on
portar a passejar, jugar, socialitzar els seus gossos
amb altres gossos i que no corrin cap perill de ser
atropellats, que no es puguin escapar per tancats
inadequats i ni caçats per caçadors els dijous o
diumenges si decideixes passejar per la natura. Ja
que a les platges tampoc poden trepitjar-les en la
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Pista d’atletisme
popular a Calafell

ESPORTS

Han començat les obres de la pista d’atletisme
popular al parc del Vilarenc de Calafell. Té una
forma ovalada, amb una corda de 320 metres i
diversos carrils. El disseny, a més, farà èmfasi
sobre les restes romanes del Vilarenc, que
quedaran al centre de la pista. La inversió,
de 174.000 euros, va sorgir de la participació
ciutadana.

L’FCF activa el
programa de cardioprotecció
per a tot el futbol i futbol sala
català

ESPORTS

majoria de temporada de l’any i on tampoc poden
anar deslligats (sempre que siguin controlats pels
seus propietaris). No es tenen en compte cada cop
més famílies tenen gossos i que és necessari no fer
tan sols un o dos pipicans (quadrats, mal vallats,
bruts, sense ombres, dessolats…) en un poble
que té una quantitat d’urbanitzacions i kilòmetres
urbans superior que a molts altres de la zona.
SIGUES RESPONSABLE I RESPECTA!
ADOPTA NO COMPRIS!

@adipaccalafell
adipaccalafell@gmail.com

La campanya TOTS SOM UN BATEC compta
amb la participació de Leo Messi portarà desfibril·ladors a tots els camps de futbol i pavellons de futbol sala de Catalunya. La Federació
Catalana de Futbol ha signat un conveni amb
la Fundació Leo Messi, la Fundació “la Caixa”
CaixaBank, CardioSOS i la Fundació de I’FCF
per a cardioprotegir la totalitat del futbol i el
futbol sala català. La campanya TOTS SOM UN
BATEC compta amb la participadó del futbolista
Leo Messi, i permetrà la instal·lació d’un desfibril·lador en tots els camps de futbol i pavellons
i pistes de futbol sala de Catalunya que encara
no en tenen. La campanya té una inversió de
200.000 euros per tal de cardioprotegir un total
de 180 instal·lacions esportives. El programa
de cardioprotecció s’emmarca dins del marc
general TOTS SOM UN EQUIP, de promoció i
impuls del futbol i futbol sala amateur català. La
campanya incideix, entre d’altres eixos, en el
foment de la pràctica esportiva segura i saludable, tenint en compte que la salut dels federats
i federades és una qüestió prioritària per l’FCF.
Per aquest motiu, tots els clubs de futbol i futbol
sala catalans que no disposin d’equip de cardioprotecció podran acollir-se al conveni per
poder disposar d’un desfibril·lador a les seves
instal·lacions esportives, així com la realització
d’un curs de formació en l’ús de l’aparell DEA
per als seus membres. La campanya s’engega
aquesta temporada 2020-2021, i tindrà continuïtat durant el següent curs.

ABIERTO
FINES DE SEMANA
Av. Sanatori, 33-49

(frente Camping Vendrell Platja)

SANT SALVADOR - El Vendrell (Tarragona)

Reservas:
SÍGUENOS EN

609 76 31 46
Taberna Los Serrano

0,38 cm

0,50 cm

ANILLAS DE CALAMAR
PESCAITOS · CHOCOS
CROQUETAS CASERAS
TWISTER DE LANGOSTINO
BUÑUELOS DE BACALAO
MEJILLONES A LA MALAGUEÑA
CHIPIRONES A LA ANDALUZA
TORTILLITAS DE CAMARON
CARACOLILLOS EN CALDILLO
GAMBAS AL AJILLO
CAZÓN EN ADOBO
PAELLA DE MARISCO
FRITURA ANDALUZA
SALMOREJO · GAZPACHO

ABRIL-MAIG DE 2021

INFOCALAFELL

El Club Patí Calafell,
afronta la recta final de la
temporada amb la salvació
més prop

Continua la competició reduïda
de la Tercera Catalana, amb els
tres conjunts calafellencs

A manca de cinc partits per acabar la OK
lliga el C.P. Calafell, ha experimentat una
sensible millora a la taula classificatòria fruit
dels darrers marcadors assolits per l’equip Equip del C.E. Vendrell que va assolir l’ascens a l’OK Lliga la passada temporada.
de Pere Varies. Hores d’ara es troba fora
dels llocs de descens automàtic i promoció a l’OK lliga plata, on dos històrics com el Mataró i el Vic,
ja han firmat la pèrdua de categoria. Per les 2 places restants de descens directe i les 2 de promoció,
hi ha una lluita molt aferrissada entre diferents conjunts com l’Igualada, Lloret, Vendrell i Taradell, tot
i que caldrà no badar, ja que el Calafell, és només a tres punts de la primera plaça de promoció (veure
classificació adjunta). Dels cinc partits que estan per acabar, 3 son a casa, el primer el diumenge 8 de
maig en el derbi contra el rival comarcal el C.E.Vendrell, que es hores d’ara en zona de descens, després
de les seves derrotes consecutives davant del Lloret i el Noia Freixenet, el Lloret en partit ajornat pel
Covid, i que caldrà també guanyar ja que el conjunt de la costa brava, també és en llocs de descens, i
finalment la darrera jornada contra el Girona C.H, equip de la zona cómoda de la classificació. Pel que
fa als dos partits fora de casa el conjunt calafellenc té primer una complicada sortida a A Corunya el
divendres 23 a les 19’30h. i a la pista de l’irregular Noia Freixenet, que entrena l’ex, i candidat a retornar
a la banqueta del Calafell, Ferran López, la propera temporada. És primordial sumar els 9 punts de casa,
per no caure als llocs de perill.
DERBI D’ALT VOLTATGE CONTRA EL C.E.
VENDRELL
CLASSIFICACIÓ OK Lliga EN DATA 20/04/21
El diumenge 8 de maig, a les 8 del vespre,
es jugarà, per imposició de la televisió
autonómica Esport 3 que l’oferirà en directe
el sempre atractiu derbi baixpenedesenc,
contra el veí conjunt del Vendrell, que vindrà
a per totes a sumar els 3 punts en joc, que
li permetin sortir de la delicada situació en
que es troba hores d’ara, fruit d’una més que
irregular temporada amb canvi inclós a la
banqueta després del cessament del tècnic
de l’ascens Lluis Delriu. Cal demanar que hi
hagi pau dintre i fora de
la pista, amb un partit
que aquesta temporada
pot ser dramàtic per la
zona baixa, en especial
pel conjunt de la capital
comarcal.

Enric Vidal Jr

PARTITS CLUB PATÍ CALAFELL
TOT L’ANY OK LLIGA
ABRIL-MAIG TEMPORADA 2020-2021
23/04/2021 19:30 h. DEP. LICEO CORUÑA - C.P. CALAFELL TOT L’ANY
08/05/2021 20:00 h. C.P. CALAFELL TOT L’ANY - C.E. VENDRELL (TV3-ESPORT3)
15/05/2021 20:00 h. C.P. CALAFELL TOT L’ANY - C.H. LLORET (partit pendent)
22/05/2021 20:00 h. C.P. FREIXENET - C.P. CALAFELL TOT L’ANY
29/05/2021 20:00 h. C.P. CALAFELL TOT L’ANY - GIRONA C.H. (darrer partit)

Soci i simpatitzant: vine a donar suport al Club Patí Calafell al Pavelló Joan Ortoll
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descens

promoció

Després d’haber-se jugat 7 jornades després del
reinici de la competició a les categories d’àmbit
territorial, la situació dels equips locals és molt
irregular, ja que mentre la U.E. Segur figura al
capdavant de la classificació amb 18 punts i en
zona d’ascens, el C.F. Calafell i l’At. Segur són als
darrers llocs i en teórica zona de descens amb
només 4 punts tots dos.

Imatge del partit U.E. Segur - C.F. L’Arboç. Canal Baix Penedès.

La U.E. Segur, està lluitant per l’ascens amb destacats equips com el Morell, Valls, At.Torreforta i
l’Arboç. El conjunt presidit per Javi Suárez, i entrenat per Aitor
Gutiérrez té com CLASSIFICACIÓ
a principal objec- EN DATA 18/04/21
tiu lluitar per l’ascens de categoria,
mentre que l’At.
Segur, es conformaria amb mantenir la categoria
que va lograr als
despatxos per retirada d’un altre
equip comarcal. El
més sorprenent és
hores d’ara el delicat lloc que ocupa
a la part baixa de
la taula classificatòria l’històric C.F.
Calafell, que tindrà de reaccionar amb urgència
per no tenir problemes de darrera hora.

FOTO HISTÒRICA Equip
de Basquet del Centre Parroquial
de Calafell
Fou fundat per Mossén JAUME TOBELLA el
any 1950. El Sr. Prats fou el seu entrenador
durant dos anys.
El equip fou format per els següents
jugadors: Josep Mª Guinovart, Joan Rivilla,
Francisco Gibert, Jordi Ricart, Joan Solé,
Aleix Solé, Lluis Juncosa i Josep Garriga.
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CALAFELL EN EL TEMPS Josep Garriga Hugué
LES COLÒNlES VILAMAR DE CALAFELL, PRIMERA PART
Les activitats que solien realitzar de matí al vespre els
nens de la República d’Infants eren: de llevada, gimnàstica
a la platja i bany d’impressió. Després, esmorzaven i feien
reunions per grups en què es projectaven activitats o es
discutien punts. Seguidament prenien un bany vigilats per
diversos mariners encarregats. Es passaven la resta del
matí a la platja fent jocs com el del ram, el de les banderes,
del rescat,… Es reunien per dinar, però abans els mestres els feien una mica de
classe. Dinaven a la pineda seguint unes dietes equilibrades i ben pensades per
l’edat dels nens i les activitats que duien a terme.
En acabar de dinar, descansaven sota els pins i, a la tarda, feien les excursions
que havien projectat. Els responsables els duien a conèixer l’entorn: anaven a les Festes Majors dels
voltants, assistien a la subhasta del peix, etc. Als voltants de les 8 del vespre sopaven. A la nit feien un
foc de camp i cantaven cançons o feien gresca. Cal dir que de totes les activitats en feien ressenya i
publicaven el Diari de Vilamar amb presentació molt digna i eficient.
Els diumenges solien rebre les visites dels familiars, per la qual cosa organitzaven unes festes a les quals
també convidaven tota la població de Calafell. Eren freqüents les visites de personalitats del món artístic i
literari, que adreçaven als nens uns recitals o explicacions al seu abast, i que contribuïen moltíssim al seu
desenvolupament humà.
Concretament, Ventura Gassol era un assidu assistent a les Colònies Vilamar. Era molt estimat, tant pels
nens de la Colònia com pels calafellencs, que li van dedicar un carrer. En aquestes estades, Ventura
Gassol recitava i ensenyava poesia als menuts, sovint des d’una barca a
pocs metres de la sorra.
Es vigilava especialment el desenvolupament harmònic dels nens: des del
punt de vista físic (en arribar, se’ls pesava i mesurava el tòrax i en finalitzar,
tornaven a fer aquestes accions i sempre s’observava una notable millora
en el pes i en la capacitat toràcica dels nens) i des del punt de vista
emocional (es vigilava molt de donar als infants els necessaris punts de
referència i activitats lúdiques a fi de combatre l’enyorament que molts
sofrien els primers dies). Amb les activitats desplegades a la Colònia,
no hi havia problemes. El desenvolupament educatiu, l’aprenentatge
i el desvetllament de les aptituds estètiques i artístiques eren l’objectiu
fonamental de l’activitat de Vilamar. Molts dels antics assistents a aquelles
colònies han tornat a Calafell i les recorden amb molt gust.
La Colònia Vilamar prestà els seus serveis des del 1922 fins al 1936. El dia
18 de juliol d’aquest any, en tallar totes les comunicacions, els nens van
quedar aillats a Calafell, però en van tenir cura tant els responsables com
el mateix poble de Calafell fins al cap de 8 dies en què, per causes òbvies,
van clausurar definitivament la Colònia.
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Telèfons
d’interès

Publicació InfoCalafell.....630 014 982
Ajuntament / SAC...............977 69 90 09
CAP de Calafell...................977 69 14 18
Policia Local.......................977 69 90 07
Informació General i al
consumidor de la Generalitat.........012
Emergències mèdiques,
Mossos d’Esquadra, Bombers........112
Consultori mèdic de
Segur de Calafell................977 16 44 08
Farmàcia Pujol....................977 69 27 38
Farmàcia Medrano............977 69 03 08
Farmàcia del Port - Segur...977 16 02 55
Farmàcia Casulleras Segur....................................977 16 01 81
Parròquies Santa Creu i
Sant Pere i Assumpció de
Segur........... 977 69 29 17 o 644 798 019
Notaria Pilar Latorre..........977 69 42 52
Notaria Torres Roger.........977 69 45 11
Patronat Municipal de Turisme:
la Platja de Calafell............977 69 91 41
Taxi Calafell:
plaça de l’Estació...............977 69 03 20
Taxi Segur de Calafell:
c/Baixador i c/Llobregat...977 67 31 63

Emissores per escoltar el programa
“Para que no me olvides” de Joan Enric Vidal.
- Ona la Torre diumenges de 15 a 17h.
- Ràdio Cunit dissabtes d’11 a 13h.
i diumenges de 15:30 a 17:30 h.
- Canal 20 Penedès dissabtes i diumenges de 9 a 11h.
- RKB Barcelona diumenges de 14 a 16 h.
- Ràdio Gramola Tots els dies de 12 a 14h. (només online)
I a més… Ràdio Vic, Ràdio Hospitalet de l’Infant, Ràdio Seu, Amposta Ràdio
i 40 emissores més de Catalunya i Andorra! Dos dècades en antena!!

SABIES QUE… ?
Garcia era antigament nom de persona com,
per exemple, García (o Garsia) Jiménez de
Cisneros -cosí del Cardenal Cisneros- el
qual fou prior i, més tard, abat del monestir
de Montserrat, des del 1493 al 1510. Però
que actualment s’utilitza solament per a
designar cognoms…?

MITJÀ AUDIOVISUAL INDEPENDENT

Calafell molt a prop!

INFOCALAFELL
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MATALASSOS

PUBLICITAT · 27

SOFÀS - SILLONS

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE MATALASSOS
POR TOT CATALUNYA ALS MILLORS PREUS

tot el que necessites per descansar

s
n
e
r
u
e
v
a
'
e
Vin stres botigues
a les no

art
Vine de p et
del diari i un 30%
s
farem fin pte en el teu
m
de desco a o matalàs.
sofà a mid

C. ROSELLÓ Nau 6-7
Pol. Les Salines - CUBELLES (Bcn)
T. 938 95 72 52
dormilega

SABADELL (Bcn)
Ctra. de Barcelona 552
T. 937 12 68 96

SANT QUIRZE
DEL VALLÈS (Bcn)
C. Miquel Crusafont
i Pàiro 12
T. 937 11 01 77

dormilegagrupcase

www.dormilega.com
SERVEI DE TRANSPORT A TOT CATALUNYA!!!

aicat: 7511

*Consulteu condicions. Unitats limitades

Tel. 877 440 380 | finquesvicenç.com | Av. Sant Joan de Déu, 19. Calafell (Tarragona)

