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Programa La Balma de Joan Enric
Vidal i Canal Baix Penedès:
Dimarts a les 22:00 h.
Dimecres a les 20:30 h.
Dijous a les 13:30 h.
Dissabte a les 15:30 h.
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JOYERÍA SIN IMPORTAR EL ESTADO

EMPEÑOS

TASACIÓN SIN COMPROMISO
Seriedad y discreción

DINERO
AL INSTANTE

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

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.

Ho Venem Tot. Vols Ésser Tu El Següent?
Rbla Mossèn Jaume
Tobella 28, local 1 - CALAFELL
info@inmomontse.com

TRUCAN’S!

661 825 849
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Un lloc preciós, amb menús i plats exquisits
per celebrar el teu esdeveniments especials
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Tapes
Entrepans
Esmorzars
Amanides
Menú del día
Menú infantil
Combos
BAR-RESTAURANTE
POLIESPORTIU JOAN ORTOLL

C/ Passeig de la Unió, S/N
43820 Calafell (Tarragona)
www.elmiradordecalafell.es

Reservas: 977 69 29 12
@elmiradordecalafell
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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
diari
18,90 €

Ampliació del local!

a
Proper ertura
ob
...per viure d’una manera inoblidable el teu esdeveniment especial
Organitzem
tot tipus
d’esdeveniments:
aniversaris, casaments,
batejos i comunions...
i si no tens
el pastís nosaltres
te’l fem

HORARI:

de DIMARTS a DISSABTE
de 9:30 a 17:00 h. i de 19:00 a 00:00 h.
DIUMENGE de 9:30 a 17:00 h.

Esmorzars VERMUT
Dinars SOPARS

TAPES MEDITERRÀNIES

Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, 63
Calafell Platja · Tel. 977 07 55 92
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Després dels indults…
“ni pa ni vi”
EDITORIAL

Avui cal preguntar-se, qui està disposat a perdre el que té, per aconseguir la
independència? Aquesta pregunta és molt de casa nostra, per tant ara és el moment
que el 52% de catalans/es que estan a favor de la independència ens hem de
continuar preguntant amb quin lideratge, quina estratègia, quins mitjans i quin calendari?
Si aquestes qüestions no es poden contestar, cal llavors seguir preguntant on anàvem l’1 d’Octubre ? No
val a dir “ Espanya no ens deixa”, perquè llavors voldria dir “ingenuïtat” manifesta.
Faig aquestes reflexions perquè el President Sánchez fa pocs dies en el Congrés li va contestar al
diputat Rufián (ERC) “EL PSOE NUNCA APROBARÁ CATALUÑA FUERA DE ESPAÑA” y nunca es nunca.
Davant tal manifestació em va vindre a la memòria el què em digué un vell pescador de Calafell: “Jordi,
de l’Ebre cap a garbí ….. ni pa ni vi”, el lector que apliqui el valor d’aquesta frase.
Expressions desafortunades
El darrer discurs de Xi Jinping durant la celebració dels 100 anys del Partit
Comunista, va advertir: “les potències estrangeres rebran un cop al cap…. si
intenten intimidar o influir en el país”, és més digué “Xina amenaça amb un bany
de sang a qui la fustigui, oprimeixi o subjugui”.
Aquestes expressions són molt desafortunades i no és el camí de diàleg amb el que
té una opinió diferent a la teva. La força en el llenguatge també té límits que no es
poden traspassar.
Pel que fa a la mesa del diàleg entre el govern d’Espanya i el govern de la
Generalitat, em sembla oportú que el President Sánchez faria bé ser més pragmàtic
i més moderat en el llenguatge, doncs ja hagut de canviar el seu discurs vàries
vegades, senzillament perquè la política és això, allò de lo possible i si s’ha de
canviar quelcom es canvia, perquè les lleis les fem les persones i les persones
poden adaptar-se als temps que vivim.
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Reflexió personal
La vida m’ha demostrat que al llarg del temps viscut s’han produït molts canvis i els
mandataris també poden constatar que això és així. Conclusió: cal valorar la següent
frase “ponga su cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento”
–ho he posat en castellà perquè ho entengui tothom-, doncs tot es pot canviar, però
el que s’ha dit, s’ha dit i això es difícil d’esborrar. El que per a mi està molt clar és
que les catalanes i els catalans estem tips d’allò de ser cornuts i pagar el beure.
Alguna cosa tenim dret a fer, dic jo.
Així ho veig.

Jordi Sánchez Solsona

Sopars de dimecres a dissabte
Esmorzars de forquilla al matí

De dilluns a dissabte
8:30-13:30h i 16:30-21:00h
DIUMENGE TANCAT

C. Vilamar, 6 · Calafell Platja · conradscalafell@gmail.com · T.

977 78 27 26
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Entrevista a Joan Cert Blanco,
Director del 45è Festival de
Música del Baix Penedès
“Tot i les restriccions volem que el
nostre festival celebri 45 anys de vida
amb èxit”
Després d’un any d’obligada absència podeu
tornar a celebrar aquest festival, que arriba ja a la
seva edició 45, camí del mig segle…
Sí, sempre hem posat il·lusió a l’hora de preparar
el festival, aquest any i degut a les complicades
circumstàncies de l’any passat, afrontem un
repte i ens proposem posar el llistó ben alt, tot i
que la situació sanitària no acaba d’estar com
tots voldriem, el que comporta fer encara alguna
restricció com la de l’aforament de públic al temple
i que no podem vendre les entrades directament al
públic el mateix dia i lloc, com sempre haviem fet.
Però amb la bona voluntat de tothom, no dubto que
serà un èxit, seguint les normatives marcades per
sanitat i autoritats.
Parlem doncs de menys aforament de públic a la
Parròquia de l’Assumpció aquest any?
El recinte de l’església és de 720 persones,
no tindrem cap més remei que fer entrades
numerades, i la venda anticipada s’haurà de
fer telemàticament a: entrades.calafell.cat, al
preu simbólic de 10€, tal i com ens ha aconsellat
l‘Ajuntament de Calafell. Això permetrà tenir un
millor control del públic assistent. Després de 44
edicions de fer el mateix sistema, aquest any, no
ens queda cap més remei que fer-ho així.
Aquest any heu confeccionat un cartell
d’actuacions impresionant…
Sempre pensem en complaure tots els gustos
i preferències del nostre públic incondicional,
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busquem sempre des del més
clàssic al més convencional i
actual, sempre respectant les
línies del festival. Jo voldria que
tot i els moments que estem
vivint, el públic vingui amb ganes
de passar-ho bé amb els grans
artistes que hem preprarat per aquesta edició, i
esperar que l’any vinent tot sigui com sempre.
En algun moment ha perillat la celebració del
Festival de Música en l’escenari de sempre, com
és la Parròquia de l’Assumpció?
L’Ajuntament de Calafell, com a principal
organitzador, va haver de parlar amb el mossèn
i un anomenat consell parroquial, que semblava
discrepar de la celebració del nostre festival dins
del recinte de l’església, tal i com s’ha fet des
del primer festival. La veritat és que no acabo
d’entendre com després de tants anys, canvis
d’ajuntaments i de rectors al nostre poble, podia
sortir aquest possible obstacle. Al final amb diàleg
entre uns i altres tot sembla solventat i aquest any
tot es farà igual.
A nivell personal amic Cert, que suposa portar 40
anys al capdavant del festival, pràcticament des
dels seus inicis als anys 70?
Exacte, aquest any seran 40 anys de feina i
preocupacions, però sempre amb il·lusió. Estic
molt content, i no me n’arrepenteixo de res.
Tingueu per segur que mentres pugui, mai em
faltarà l’empenta i ganes per fer un festival cada
any millor. El Festival de Música del Baix Penedès
i Calafell ho mereixen. Seria una llàstima que es
pogués perdre, ja que té una solera permanent des
de l’any 1975, el que el converteix amb un festival
dels més antics de Catalunya i el més històric de la
comarca dins de la música clàssica. Us esperem
un any més, a les nits dels diumenges d’estiu a
Segur de Calafell!

Redacció
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Les bonificacions
dels peatges de la C-32 sud
s’incrementaran a partir de
l’1 de setembre

NOTÍCIES

Els
descompte
serà
d’un 40% al peatge de
Vallcarca i d’un 70% al de
Cubelles per viatges amb
origen o destí al territori
El Govern i els alcaldes del Baix Penedès
i el Garraf han acordat canviar el model de
bonificacions dels peatges de la C-32 sud.
Això comportarà una disminució del preu
dels peatges per a tots els usuaris que facin
viatges amb origen o destí en aquestes
comarques, independentment del seu lloc
de residència. En concret, el descompte
serà del 40% en el tram entre Castelldefels
i Sitges –peatge de Vallcarca- i del 70% en
el tram entre Sitges i el Vendrell –barrera de
Cubelles-. El sistema entrarà en vigor a partir
de l’1 de setembre, coincidint amb l’inici
de la gratuïtat de l’AP-7. La Generalitat hi
destinarà uns 18 MEUR. Així, si el peatge de
Vallcarca costa 6,89 euros, amb la bonificació
els veïns del Baix Penedès en pagaran 4,13.
Pel que fa al de Cubelles, el cost és de 4,11
euros, mentre que amb el 70% de bonificació
quedarà amb 1,23 euros. Els usuaris de cotxes
poc contaminants, elèctrics o que portin més
de tres passatgers podran arribar al 75% de
descompte en cada barrera.

Pensaments i frases cèlebres

No cal pujar dalt d’una muntanya
per saber que és alta.
Paulo Coelho

www.joyeriacastillo.com

joyeriaangeldesegurdecalafell

Disfruta tu tiempo...

Joyería Relojería

Angel

Avda. Cataluña, 5 - SEGUR DE CALAFELL - 977 16 21 00
C. Francesc Macià, 31 - CUNIT - 977 67 45 61
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COMPTEM AMB TU!
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forumcalafell.com

info@forumcalafell.org

877 65 37 30
633 93 12 83
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L’aigua de mar de
consum intern

pot afegir una mica de
suc de llimona. Si es va
prenent a poc a poc, no
s’elimina de l’organisme i
té un efecte nutritiu.

En els darrers anys, gràcies
a l’aparició de teràpies
alternatives que fugen dels
convencionalismes de la
medicina formal i a la demanda
d’una alimentació més propera a la natura, l’aigua
de mar està guanyant terreny mica en mica.
L’aigua de mar és l’aigua mineromedicinal per
excel·lència. Ja a l’antiga Xina es recomanava
beure aigua de les platges per reviscolar la
salut. Més endavant, a principis del segle XX,
l’investigador francès René Quinton va descobrir
que les cèl·lules del cos humà tenen la mateixa
composició que l’aigua marina. Per tant, segons
el seu parer, era idònia per rejovenir l’organisme.
Poc després, el metge Jean Jarricot va començar
a tractar els seus pacients amb aigua de mar,
obrint nombrosos Consultoris Marins per curar
malalties, on també envasava aigua de mar.

Alerta, però, perquè l’aigua de mar conté sal, i un
consum excessiu pot produir deshidratació. La
manera més adequada de prevenir-ho és endolcirla amb aigua sense sal; és a dir, prendre aigua de
mar isotònica o, el que és el mateix, rebaixada
en la proporció de tres parts d’aigua dolça per
una d’aigua salada. Per millorar-ne el gust, s’hi

En un cos, n’hi ha prou
amb la ingesta d’un
quart de litre d’aigua
marina al dia. Ara bé, si
es pateixen problemes
renals o d’hipertensió,
cal
començar
per
quantitats menors i estar
pendent de les reaccions
de l’organisme.
En canvi, l’aigua hipertònica (sense rebaixar,
pura) és preferible si es
vol usar com a purgant.
En aquest cas, es recomana prendre-la de cop
i, si és possible, en dejú,
tot i que també s’hi pot
afegir suc de llimona per
millorar-ne el gust. En
aquest cas, la major part de les sals ingerides es
perden, perquè s’acumulen a l’intestí i acaben tenint l’efecte laxant desitjat.

2 L.
,99€

3

L’aigua de mar també es pot utilitzar per
condimentar els aliments. De fet, la sal marina pot
desplaçar perfectament qualsevol altra sal que es
consumeixi a la cuina, perquè és molt completa
(conté tots els elements de la taula periòdica
que hi ha a la Terra) i és d’una qualitat excel·lent.
Incorporar-la a les amanides, les verdures, les
sopes, els llegums, les pastes, els peixos i les

carns és molt més que salar; és mineralitzar en
gran mesura els nostres plats i, per tant, el nostre
cos.
Per amanir, l’aigua de mar es pot utilitzar pura,
dispensant-la amb un esprai, a mode de sal
líquida. També es pot usar per bullir verdures, o
per fer plats al vapor o al forn. Només s’ha de tenir
present que no tots els aliments absorbeixen el
gust salat de la mateixa manera.

Oscar Vidal Corrons

Nutricionista en Cornersalu

HAZ TU
PEDIDO POR
WhatsApp y..

NO COLA
HAGAS

El consum d’aigua de mar és també beneficiós en
gran mesura: és reguladora del medi intern, és
un important nutrient cel·lular, és reconstituent,
és un bon dentífric, és laxant i purgant i un
potent desinfectant. Ajuda a apaivagar l’acidesa
d’estómac i, si es pren abans dels àpats, calma la
gana i, per tant, ajuda a rebaixar pes.
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640 613 412
[ HORARIO: DE 10 A 20H. ]

en Calafell

640 613 412
Carrer Sant Pere, 44 - 43820 Calafell

ALQUILER

DE

EQUIPOS

ORTOPÉDICOS
farmaciamedrano00@gmail.com

977 69 03 08
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Els rellotges de sol
Tots hem passejat per indrets de
masies, cases pairals o altres
edificacions que en els seus murs
hi figura un esgrafiat amb un
antic rellotge de sol que continua
funcionant, malgrat les diferències
horàries establertes (sembla ser
inútils) en les últimes dècades.
Des de temps llunyà, s’ha tingut la preocupació i l’interès
de mesurar el temps. Així, doncs, saber regular i regir el
temps, des de la més llunyana antiguitat, fou considerat
com un dels graus majors de la humana saviesa.
Vitrubi explica que el primer poble que es preocupà
de mesurar, de forma correcta, el temps mitjançant
rellotges de sol fou el de Caldea, 5.000 anys abans
de la nostra Era. D’aquí passà a Egipte i d’allí
a Grècia i Roma, des d’on posteriorment es
traslladà a l’àrea mediterrània.
No foren, però, els romans els grans
impulsors dels rellotges de sol a la
nostra terra, sinó els àrabs. Aquests,
sobre l’any 632 de la nostra Era, amb les
seves conquestes tingueren contactes
amb la civilització mesopotàmica i d’allí
n’extragueren, entre moltíssimes altres
coses, la que ens ocupa en aquest tema.
A finals del segle XIII començaren a
aparèixer els rellotges mecànics, més
però, atès que aquests eren cars i, per
altra banda, no afinaven massa per
marcar les hores exactes, es continuaren construint
rellotges de sol. (Es pot veure un exemplar d’aquests
aparells mecànics dins l’església del monestir de Santes
Creus).
Els rellotges de sol als segles XIV i XV fou quan proliferaren
més per la nostra geografia, però, en el segle XVIII, els
rellotges mecànics de torre de campanar amb peses,
els de butxaca i els mecànics de les cases benestants,
començaren a fer desaparèixer els de sol, que caigueren
gradualment en desús, sobretot a les ciutats, encara
que en els medis rurals es continuà consultant aquest
enginyós invent, fins ben entrat el segle XX.
Tots sabem que el 1780 es comprà un rellotge mecànic per
a ser instal·lat prop de l’espadanya de la nostra església
del castell. Tot i això, no s’eliminà el rellotge de sol que
hi havia a la paret de la casa del damunt de l’església,
ja que la inexactitud del rellotge mecànic (degut a canvis
de temperatura o a la mateixa fricció dels engranatges)
feia que, cada dos o tres dies, el campaner guiat per la
precisió del rellotge solar, corregís l’hora del rellotge
mecànic. (Malauradament, aquell rellotge de sol, en les
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excavacions, consolidacions i reformes de l’any 1983, fou
destruït).
Els rellotges de sol més antics adoptaven la forma
quadrada, i d’aquí li va venir el nom de “quadrant” que se
li ha donat durant molt de temps. Però, cap al segle XVIII
es va implantar la moda de construir-los de forma rodona.
A la nostra comarca, els rellotges de sol són gairebé tots
pintats a la paret i molt rarament se’n troba algun gravat
a la pedra.
Així, doncs, quan es construïa una masia o casa, en el
moment d’arrebossar la façana s’acostumava a pintar-hi
el rellotge de sol en el fresc de l’arrebossat, puix d’aquesta
manera el pigment durava molt més.
Els nostres avantpassats determinaven el temps per hores
o màxim per quarts. La nostra gent gran no mesurava res
per minuts, ni encara menys per segons. Tots sabem
que les nostres àvies, a la cuina, calculaven les
petites fraccions de temps recitant o bé dos
parenostres o cinc avemaries o un “credo”,
etc., etc.
Els sumeris (3.000 aC.) dividien el dia en
tres parts diürnes i tres parts nocturnes.
La divisió que establiren els romans per
mesurar les hores de sol fou de quatre
parts: la prima, la tèrcia, la sexta i la
nona. Aquesta influència ens ha arribat
fins els nostres dies, ja que per exemple,
els pescadors de Calafell, de l’albada
en deien “l’hora prima”. També, diem
anar a fer la “sesta” o migdiada (siesta
en castellà). I, també, les mares quan
porten els seus infants a dormir a l’última
hora de la tarda, en diuen a fer “nona” o “nones”.
Molts rellotges de sol van acompanyats d’una llegenda
o refrany. Aquestes llegendes o refranys, originàriament,
s’escrivien en llatí. Més endavant, es posaren en un
llatí vulgar, barrejant paraules de la llengua vernacla.
Últimament, es plasmen en català, però sempre mirant
que hi hagi una rima de rodolí.
Per acabar, transcric algunes d’aquestes llegendes
o refranys: TEMPUS FUGIT (el temps fuig); A LUMINE
MOTUS (em mou la llum); CUM SOL ABEST OBMUTESCO
(quan el sol se’n va emmudeixo); DO SI SOL (dono si fa
sol); L’HORA QUE VEUS ÉS L’HORA QUE VIUS; SÓC UN
RELLOTGE DE SOL PER A SERVIR A QUALSEVOL; JO
SENSE SOL I TU SENSE FE NO SOM RE; JA HI POTS
PUJAR DE PEUS ARA ÉS L’HORA QUE VEUS; CADA DIA SI
DÉU VOL JO DESCRIC EL PAS DEL SOL; EM FA PARLAR EL
SOL BEN CLAR; etc., etc.
A Calafell, actualment, hi ha 18 rellotges de sol. És el lloc
de la demarcació de Tarragona que n’hi ha més. Per molts
anys i a “bona hora” que es conservin !!!.

Rafael Romeu

Corpus Christi
El passat dia 6 del mes de juny,
es va celebrar, amb gran èxit
de participació de feligresos
i curiosos vinguts d’arreu, la
festivitat del “Corpus Christi”
a la parròquia de la Santa Creu
de Calafell.
El Cor-Orfeó Calafellenc, l’agrupació “La Bota”, les parròquies
de la Santa Creu, l’Assumpció
de Segur i de Sant Cristòfol de
Cunit, i alguns particulars van
engalanar amb catifes de colors i ramatges vegetals els carrers i les escales que pugen al
castell, així com altars de flors,
domassos i ciris, per on havia
de passar la processó amb la
custòdia sota del tàlem, recuperant una tradició que s’havia
estroncat feia més de cinquanta-quatre anys.
Des de dalt del castell es va impartir una benedicció solemne
per a tota la gent i les terres del
terme de Calafell.
La satisfacció dels organitzadors ha animat a convocar una
nova edició per al proper any
2022.

10

INFOCALAFELL
Termòmetre mensual

· TERMÒMETRE

JULIOL-AGOST DE 2021

+5 Anem tocant fusta per a que la campanya d’estiu no tingui cap enrenou pandèmic més i poguem recuperar tot el perdut al 2020 i part del 2021. De moment,
tot i el toc de queda, en clar perjudici de l’oci nocturn, sembla que a nivell de turistes i visitants, va a bon ritme. Ànims i bon estiu amb seguretat i precaució!!
+4

L’anunciada política de descomptes a la costosa autopista C-32, als peatges de Cubelles i de Vallcarca, fruit de les gestions fetes des de diversos
col·lectius i institucions, sembla que ha donat els seus primers fruits…que no s’aturi aquí la lluita contra els inquisitoris peatges…

+3 La nova temporada del Club Patí Calafell presentada fa uns dies, amb nou tècnic i bons i reconeguts jugadors, té inicialment molt bona pinta, que caldrà
plasmar sobre la pista…llàstima del punt fosc de la baixa del jugador Sergi Romeu i la polèmica i creuament d’acusacions que hi ha hagut entre uns i altres.
+2 La unificació de les normes i dels horaris de circulació de les bicicletes a les zones marítimes de Calafell i Cunit, sembla una bona mesura, sempre i quan
es faci respectar… Algú ha pensat fer algo amb els temuts patinets elèctrics causants de incontables accidents i ensurts.
+1 La posada en marxa de nous autobusos a les dos línies urbanes del municipi, amb més prestacions, accessibilitat i comoditat, és una bona notícia que
sumem a un dels pocs aspctes positius que gaudim a Calafell.

0 Hi ha qui es pregunta si serà necessari convocar eleccions municipals el cada dia més proper 2023, veient la total inoperància i immobilisme de la oposició,
el palmerisme dels grups col·laboradors, i que l’actual govern socialista ja té dissenyat el seu sobrat “Pla de de mandat 2023-2027”, en el qual ja es donen per
guanyadors anticipats, ens podem estalviar anar a votar i que “la vida siga igual”.
-1 El servei i despreci als usuaris que fan les anomenades”entitats bancàries” tant a Calafell com a la majoria del país, és poc més que penosa i lamentable,
amb el tancament d’oficines, precarietat de personal, maltracte als usuaris, etc. Els otorguem nota negativa, tot i sabent que de ben poc servirà, per la seva
prepotència i males arts. O anem tots a una en contra els milionaris banquers o això s’enfonça”…
-2

Controvèrsies i ganes de marejar la perdiu com la polèmica estèril i no respectada dels focs artificials
silenciosos “CalafellPetFriendly”, i el tema de la paritat que es vol imposar a la tripulació del Bot Salvavides, són
temes més que evitables i promoguts amb la clara voluntat de crear confusió i ganes de mala maror, per part de
qui tots coneixem sobradament…

-3 Per variar, i com cada mes, tornem a fer sentir la veu negativa, per la gran inseguretat que es viu a Calafell a

molts nivells, delinquència, robatoris, gamberrisme, baralles amb armes… i menció especial als Okupes, que van
cada dia en augment. Sens dubte és la gran assignatura pendent del govern i alcaldia de Calafell. Figura això al
“Pla de mandat”?

-4 Les males i preocupants dades de la pandèmia sofertes a Calafell a les últimes setmanes -una de les més altes
de Catalunya-, fan que pensem que alguna o algunes coses no s’han fet bé del tot, en aspectes multitudinaris
com determinats concerts i actuacions musicals totalment innecessaris en els temps actuals…
-5 La veritat és que el fosc i evitable enrenou creat dins del futbol local per part de l’Ajuntament de Calafell, i
en especial des de la controvertida Regidoria d’Esports i el seu cap visible, es fan acreedors de la màxima nota
negativa del mes. On volen anar a parar uns i altres? Barrejar política i esport no és cosa bona...

Metalls Beguerias
metallsbeguerias@hotmail.com
Metalls Beguerias
metallsbeguerias

AL SERVEI DE TOTA LA COMARCA

687 741 298
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Obert tots
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La terrassa més àmplia
de Calafell davant del mar
ARA RENOVADA

Menú diari
cap de setmana
i festius

Taperia · Brase
ria · F
ideuàs · Paelles · nides
ia
r
a
e
m
s
A
s
·
i
s
t
o
s
s
Arro
t)
as
P
n
a
a
ur
eri
t
a
e
t
f
s
a
Visiteu el local de C
ix re
e
t
a
- Forn de pa ( junt al m

a
El local
C
a
de m o d a

l
l
e
f
a
l

Passeig Marítim Sant
Joan de Déu, 126
Tel. 977 17 47 99 · Calafell
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SOFÀS - SILLONS

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE MATALASSOS
PER TOTA CATALUNYA ALS MILLORS PREUS
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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!!!
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L'esport enforteix l'esperit

culació, …
sala de mus

Quotes
especials
estiuejants

Informeu-vos ...

A les teves
vacances
compta amb
VilarencAqua…
T’oferim … piscines i spa exteriors
vilarenc-aqua.com

977 10 81 80

vilarencaqua

INFOCALAFELL

14 · PUBLICITAT

JULIOL-AGOST DE 2021

Passeig Marítim, 229-230
43882 Segur de Calafell
Tel.

977 164 147
info@bricart.com

Aprofita els cupons descompte que trobaràs a www.calafellacasa.com!!!
Hisense 32” HDTV USB .............................179 €
Toshiba 43” FHD Smart Tv Bluetooth ......369 €
Toshiba 50” UHD Smart Tv Bluetooth .....469 €
LG 55“ 4K Smart Tv .....................................539 €
LG 65” 4K Smart Tv .....................................699 €
* LG amb totes les prestacions d’última generació

a partir de

229 €

a partir de

Hidronetejadora
Cecotec
alta pressió

a partir de

199 €

Combi 186cm.

a partir de

139 €

59 €
Robot de cuina
Cecotec Mambo

Rentadora

a partir de

Conga

49,99 €

Microones 201

Rentavaixelles

239 €

a partir de

379 €

D E M A N E U P R E S S U P O S T D ’ I N S TA L · L A C I Ó S E N S E C O M P R O M Í S
Vinoteca

Deshumidificador
12L/24H 90m3

a partir de

319 €

109 €
Ventilador de sostre

19,99 €
139 €

Split 1x1
a partir de

a partir de

Ventilador de peu

79,95 €

FINANCIACIÓ FINS A 18 MESOS SENSE INTERESSOS!!!

Portàtil
a partir de

199 €
DISTRIBUIDORS OFICIALS

CLIMATITZACIÓ i CALEFACCIÓ · TERMOS, ESCALFADORS i CALDERES · RENTAT i ASSECAT FRED i CONGELACIÓ
CUINA · IMATGE i SO · TABLET · PETIT ELECTRODOMÈSTIC PARAMENT PER LA LLAR · FERRETERIA…

OBERT TAMBÉ DIUMENGES MATÍ

www.bricar t.com
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Albert Pijuan

Entrevista a Albert Pijuan,
escriptor, premi de la crítica
de narrativa en llengua catalana
i premi ciutat de Tarragona
“La gent de Calafell compra i llegeix els
meus llibres. Em sento molt acollit.”
“Des del meu punt de vista, veig certa
deixadesa i confusió a la cultura de
Calafell.”
L’any passat vas publicar la teva darrera novel·la,
anomenada “Tsunami”. Com t’inspires per
escriure-la?
Bé, la novel·la està basada en el turisme, i per
tant Calafell ja m’ha ajudat força a inspirar-me. No
obstant això, el llibre explora un vessant extrema del
turisme, basada en les destinacions que inclouen
ressorts, i tota mena de complexos hotelers. Per
començar a inspirar-me, vaig anar a passar unes

vacances de setmana santa a “Marina d’Or” per
tal de veure com era l’ambient que es respirava
en aquests tipus de llocs. Personalment, sense
cap mena de dubte, va superar les expectatives
en negatiu, però pot ser que a algú el sorprengui
de manera positiva. També vaig visitar alguns
càmpings d’estiu per continuar la documentació,
però quan vaig tornar a Calafell al mes d’agost
vaig veure que no hi havia massa diferència.
La novel·la ha superat les teves expectatives?
Totalment. En cap cas m’imaginava que pogués
tenir tant reconeixement. De fet, el mes d’octubre
es traduirà al castellà i fa poc que ha sortit la
segona edició. No m’esperava que pogués obtenir
el primer premi dels premis literaris Ciutat de
Tarragona, ja que és una història força boja i
extrema.
Et planteges a dedicar-te exclusivament a la
literatura?
No, de cap manera. Viure dels drets d’autor, que
són un 10% dels beneficis de la venda dels llibres,
és impossible en l’àmbit català. De fet, els autors
més importants han de fer col·laboracions en
altres àmbits. No obstant això, sempre mantindré
el català com a llengua d’escriptura.
A partir d’ara, quins projectes tens per endavant?
Bé, anar fent diverses coses, com fins ara. He fet
teatre, he traduït, he fet textos per a musicals… És
qüestió d’anar provant, hi ha coses que surten bé
i n’hi ha que no.
Moltes de les teves obres porten títols força
enrevessats. Com és això?
Bé, és l’única manera que trobo de culminar el
que he escrit. Crec que els títols poden ser molt
senzills o molt complicats.
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La venda dels teus llibres a Calafell és bona?
Sí, realment diverses llibreries de Calafell em
comenten que tenen força èxit. La gent els compra
i els llegeix bastant, així que em sento molt acollit.
Quin és el teu dia a dia?
Bé, faig classes en una escola d’escriptura, rebo
encàrrecs d’editorials per fer traduccions i també
rebo altres tipus d’encàrrecs com ara escriure les
memòries d’una persona. Hi ha molta feina a fer
alhora, i molts escriptors es troben en aquesta
situació, però m’agrada molt el que faig.
També hem de destacar que vas ser regidor durant
la passada legislatura. Què en recordes d’aquesta
experiència?
Recordo l’alegria d’haver-ho superat. No
hi tornaria de cap manera, però va ser una
experiència interessant per a veure com funciona
una institució pública des de dins.
Canviant de tema, com està Calafell en l’àmbit
cultural?
Des del meu punt de vista, veig certa deixadesa
i confusió. No té massa sentit construir uns bons
equipaments culturals si no es té una bona política
cultural. S’hauria de donar facilitats a les persones
per tal que puguin exhibir tot el que fan.
Moltes gràcies, Albert, felicitats per la publicació
de la teva darrera novel·la.
A vosaltres.

Entrevista realitzada al programa “la
Balma” de Canal Baix Penedès TV,
per Joan Enric Vidal.
Transcripció d’Enric Vidal JR.

Descobreix la diversió
que t’espera a...
*

635 24 72 09
www.calafellaventura.com

* Per a aquest regal, s’ha de fer
un ingrés a la targeta del Park de 20€.
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PSC ENS HEM ABOCAT A LA PANDÈMIA,
PERÒ NO ENS PODEN DEMANAR MIRACLES
Tots pensàvem que la vacunació estava dominant
ja la pandèmia i va i resulta que ha començat
una cinquena onada. Hi ha perills gravíssims
en tot plegat i que no siguin evidents no vol dir
que no siguin reals. Sense entrar en qüestions
epidemiològiques molt tècniques, que seria molta
presumpció per part nostra, sí que volem dir algunes
altres coses. –El govern català va pecar potser d’un
excés d’optimisme aprovant una “desescalada” de
cara a l’estiu, animada per unes bones dades de
vacunació. Ells mateixos ho han reconegut i poc
més podem afegir-hi. –Com a partit de govern a
Calafell, no podem tenir més clara la idea de lleialtat
institucional. I més en una època tan complicada com
la present. Però hi ha coses que tampoc no poden
ser. –Els ajuntaments ens hem trobat venuts per
enèsima vegada des que va esclatar la pandèmia.
La Generalitat ens traspassa la patata calenta del
que li correspon i que no vol o no sap atendre. –Ens
demanaven que tanquéssim platges i altres espais
públics... I amb quins mitjans? A Calafell tenim 60
agents de policia local i amb un cost econòmic
important. Amb els mateixos quilòmetres de platja,
la guàrdia urbana de Barcelona disposa de més de
3.000 agents. –Però no volem criticar l’Ajuntament
de Barcelona, sinó posar de relleu que l’efecte
equilibrador de país que, en matèria de seguretat
ciutadana, haurien de representar els Mossos
d’Esquadra, està en realitat descompensat. –A la
nostra comarca, la ràtio d’agents per habitants dels
Mossos vigent arreu no s’ha complert mai. Tenim
els mateixos policies i patrulles operatives que
l’any 2008, quan es va fer el desplegament al Baix
Penedès. I si llavors ja era insuficient, imagineuvos ara que hem duplicat la població empadronada.
Imagineu-vos també com va la cosa a l’estiu. –Els
ajuntaments que ens podem permetre tenir una
policia local, encara que sigui petita, fem no d’ara,
sinó des de sempre, una tasca substitutòria que
supleix la responsabilitat de qui li pertoca. I des
que va començar la pandèmia ens hi hem abocat,
posant-hi els recursos que teníem i els que no
teníem. Hem complert amb escreix. El que no està
escrit i més. Però no ens poden demanar miracles.
–I és més, i finalment, la lluita contra la pandèmia
no és únicament qüestió de policia i seguretat. Les
conseqüècies socials i econòmiques de la Covid-19
piquen també contra l’escullera dels ajuntaments.
Tenim els serveis socials desbordats i hem hagut
de multiplicar l’esforç de promoció econòmica,
per pal·liar el desastre, fins on hem pogut i una
mica més. O molt més. No demanem que ens ho
reconeguin, sinó que no continuïn demanant més i
més, pràcticament sense cap límit, mentre ells no hi
posen res. Una reflexió final... Estem en un moment
molt difícil. Sabem que tothom està molt cansat,
i més quan això es fa llarg. Però malgrat tots els
errors oficials que s’hagin produït, tots i totes tenim
una responsabilitat individual. La d’ajudar a superar
aquest malson, que estaria molt més ben encarat si
no haguéssim defallit. Ni com a persones, ni com a
col·lectivitat. A un municipi turístic, on l’economia i
els llocs de treball depenen d’una certa normalitat,
encara més. No podem posar en risc la forma de
guanyar-se la vida de tanta gent, per coses que si
no són enguany, seran l’any vinent o el següent, i
amb menys costs. És una qüestió d’empatia cap als
que més pateixen, potser difícil d’entendre pels que
pateixen menys aquesta situació.
ERC EL PLE APROVA LES DUES MOCIONS
D’ERC CALAFELL
La primera és pel reconeixement públic del dol
perinatal, gestacional i neonatal i va ser aprovada
per unanimitat i la segona a favor de la diversitat
sexual i de gènere i per la igualtat de drets de
les persones LGTBI va ser aprovada per majoria
absoluta amb l’abstenció del regidor no adscrit
Javier Álvarez. El ple de Calafell d’ahir dijous
15 de juliol, va aprovar les dues mocions que va
presentar el grup municipal d’ERC Calafell. Dues
mocions que van més enllà de bones intencions
i que pretenen tenir la sensibilitat pròpia d’un
partit republicà i d’esquerres. La primera d’elles
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és per tal de fer un reconeixement públic del dol
perinatal, gestacional i neonatal, una situació molt
invisibilitzada per la societat i que, malauradament
pateixen moltíssimes famílies en silenci i la qual,
va ser aprovada per unanimitat. Entre els acords
adoptats al ple hi ha la de dotar un espai de suport
i confort a aquelles persones que han patit una
pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma
d’espai físic al cementeri municipal i d’altres
estratègies d’acompanyament, fer-ne difusió a
través dels canals de comunicació, donar suport
a les associacions que treballen en aquest sentit i,
que el 15 d’octubre, en el marc del Dia Mundial de
la mort gestacional i neonatal, il·luminar el Castell
amb llum blanca. La segona moció és a favor de la
diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets
de les persones LGTBI i, va ser aprovada per majoria
absoluta amb l’abstenció del regidor no adscrit
Javier Álvarez. Per molt que es tracti d’un tema
recurrent, encara veiem situacions d’homofòbia i
d’assassinats només perquè pertanyin al col·lectiu
LGTBI com va ser el cas del Samuel. Vivim en
una societat per la qual encara s’ha de treballar i
molt, per tal que aquestes persones no pateixin
desigualtats. Entre els acords adoptats hi han els
d’incrementar els recursos tècnics i econòmics
pel desenvolupament de polítiques per la diversitat
sexual i de gènere, ampliant el pressupost municipal
en matèria de polítiques LGTBI, desenvolupar
polítiques efectives d’erradicació de la LGTB-fòbia
amb recursos d’informació i atenció, formació i
sensibilització, que facin de les nostres ciutats i
pobles espais segurs per a la diversitat sexual i de
gènere en totes les seves manifestacions, desplegar
estratègies per a la promoció de drets laborals i
garantir habitatge social immediat per a persones
LGTBI en situacions de LGTB-fòbia i que estan vivint
en condicions de precarietat de l’habitatge.
El portaveu i regidor del grup municipal d’ERC
Calafell, Carles Martin, s’ha mostrat molt satisfet
per la resposta del consistori i ha indicat que “és un
orgull veure com dues propostes que tot i que són
marc i que hem estat treballant moltíssim per a la
ciutadania, s’aprovin i obrin un debat de la necessitat
que hi havia en aquests ambdós aspectes”.

CUP FESTES SEGURES
Aquestes darreres setmanes hem vist com se
celebraven les festes majors dels nuclis de la platja
i del poble. Com ha esdevingut per costum en els
darrers anys, la ciutadania ha respòs organitzant
tota mena d’activitats lúdiques i culturals que
enriqueixen el teixit social i cultural de Calafell.
Des del nostre grup municipal volem reconèixer la
tasca duta a terme pel conjunt d’entitats vinculades
al món de la música i la dansa, amb una menció
especial a la Unió Artística de Calafell, així com la
duta a terme per les entitats de caire més lúdic com
els Esgangalats. El context pandèmic no era gens
favorable, però tot i així les entitats han estat a
l’alçada i han adoptat totes les mesures necessàries
per dotar de contingut el ja estès lema que tots
coneixem que diu “La Cultura és segura”.
Per altra banda, hem de lamentar una vegada més
la falta de voluntat per part del govern municipal
d’organitzar activitats i esdeveniments en el marc
de les festes locals. A tall d’exemple, enguany molta
gent va trobar a faltar el castell de focs a la platja
que, prenent les mesures idònies com han fet en
altres municipis, s’haurien pogut celebrar sense
cap risc. També hem vist com es va concentrar tota
la “cercavila” a la plaça Alcade Romeu, al·legant
que no es poden dur a terme activitats itinerants per
perill de contagis, mentre que el mateix ajuntament
animava a unir-se al seguici itinerant d’una activitat
familiar i una batucada. Aquests casos, entre
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d’altres, denoten una deixadesa per part del govern
municipal així com un tracte diferencial entre les
activitats amb entitats locals implicades i aquelles
organitzades de cara al turisme.
Sembla ser que, una vegada més, els interessos del
sector turístic passen per damunt dels de la gent
que vivim tot l’any a Calafell.

PP VANDALISMO Y PASIVIDAD
EN CALAFELL
Estas últimas semanas estamos asistiendo por
desgracia a un aumento de contagios del maldito
Virus, y sobre todo que está afectando a nuestros
hijos, nuestros jóvenes, nuestro futuro, desde el
Partido Popular de Calafell lo advertimos en un
artículo anterior, y lo volvemos hacer hoy, mucha
prudencia a todos, que nos estamos jugando la vida
de nuestros seres más queridos y el futuro de todos.
También estamos viviendo en Calafell actos de
vandalismo, peleas, destrozos, ruidos, robos,
asaltos a personas mayores, por parte de personas
que no respetan la propiedad privada, la vida
privada, el descanso de los vecinos y el sustento
de vida de muchas personas destrozando todo lo
que encuentran en su camino, asaltando a nuestros
mayores en la calle como pasa por la zona de la
Avda. Cataluña, los vecinos no paran por desgracia
de trasladarme todos estos casos de inseguridad
en nuestro municipio, la libertad sin seguridad es
imposible, y este gobierno no toma ninguna medida
para paliar el problema. Quiero expresar todo
nuestro apoyo a los vecinos de la calle Vilamar
que están sufriendo la gran mayoría de los actos
vandálicos de estos personajes.
Le exigimos al Alcalde de Calafell Sr. Ramon Ferré
como máximo responsable de la Policía Local que
tome medidas para terminar con este gran problema,
y que no se soluciona con una nota de prensa y
una foto. Señor alcalde de Calafell es muy grande
y usted tiene la obligación de anticiparse a todos
los problemas y solucionarlos y no solo a esperar
que ocurran y que los vecinos tengan que tomar
la iniciativa para que usted actúe “ nunca mejor
dicho”, y a la Generalitat de Cataluña que aumente
el número de efectivos de Mossos en nuestro
municipio. Queremos dejar claro todo nuestro
apoyo a la Policía Local y Mossos que actualmente
están trabajando bajo mínimos pero haciéndolo
con toda profesionalidad, pero sus jefaturas dejan
mucho que desear. También nos encontramos con
la competencia desleal a nuestros comercios que
pagan impuestos y crean empleo por parte de
estas personas que venden en nuestras calles “ los
llamados manteros”, y observamos la pasividad de
nuestro ayuntamiento ante esta actuación, también
podemos encontrar a los manteros en nuestros
mercadillos semanales, justo frente a paradas de
ropa, zapatos, bolsos, etc. que pagan sus tasas
para poder ocupar ese espacio y una vez más
pasan los inspectores del ayuntamiento los ven y
no toman ninguna medida. Insisto en la dejadez y
desidia de este Alcalde. “Sr. Ramon Ferré, usted
es un bache para Calafell”, por el cual pasamos
todos por desgracia. Por último agradecer el apoyo
recibido por los vecinos de Calafell ante el acto
vandálico que sufrió nuestra sede Local en Calafell
destrozando las cristaleras de nuestro local.
A pesar de los intentos de estos vándalos radicales
el Partido Popular seguirá presente en todo el
municipio reiterando el compromiso para mejorar
Calafell, y una Cataluña comprometida con
España, y el PP de Calafell seguirá trabajando por
un municipio libre, donde los radicales no tengan
ningún espacio.
Juan José García Alvarez.
Presidente del PP de Calafell.

MITJÀ AUDIOVISUAL INDEPENDENT

Calafell molt a prop!
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Port de Segur de Calafell TODOS
LOS VIERNES
A LAS 19H.

Kwame

Reggae
Jam

678 99 02 80

Abierto todos los días
a partir las 18 h. Fin de semana
también al mediodía

Session Live

JK Sax
TODOS
LOS DOMINGOS
A LAS 19H.

TODOS
LOS SÁBADOS
A LAS 19H.

Restaurante con terraza a pie del mar...
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Els veïns diem prou!!
Des de fa varies setmanes, uns nois immigrants han okupat el pis 1r 4a del carrer Vilamar, 87 i des
de fa uns dies el 1r 1a. Es faran els amos de tot l’edifici? Solen ser uns 15, altament conflictius i
perillosos, que es van tornant, doncs són màfies que es dediquen a vigilar i controlar la zona i
els pisos habitats o no, per llogar-los després a un preu econòmic. Principalment són d’origen
marroquí.
Els veïns de la zona compresa entre el carrer Vilamar i Àngel Guimerà principalment estem patint
tota mena de sorolls, ja que fan vida en el balcó que dona al carrer Àngel Guimerà cantonada amb
carrer Vilamar, música alta tot el dia, baralles entre ells, crits, venda de droga, insults, amenaces,
conflictes violents, furts, robatoris en el carrer, en els comerços i que després emmagatzemen en
el pis per la seva venda posterior.
Però la gota que ha fet vessar el got ha estat aquest passat dia 4 de juliol a les 04:00h de la
matinada, en el que ha estat una nit molt moguda de crits i novament una baralla multitudinària.
Van sortir marroquins i d’altres nacionalitats per tot arreu. Els okupes i uns que van venir des
del Passeig Marítim. Portaven navalles i ampolles trencades per fer mal. Més de mitja hora de
batussa i al final va aparèixer la Policia Local, resultant almenys tres ferits per arma blanca. La
gent té por i acabarà marxant. Aquestes situacions sembla que les hem de normalitzar? Doncs no.
No les normalitzarem. Qui sembra vents, recull tempestats!!
Un problema afegit és que estan enganxats a la instal·lació elèctrica posant en perill als veïns, ja
que poden provocar un incendi a la finca. També tenien punxada l’aigua fins el dia 1 de juliol que
se’ls hi va tallar per part de l’empresa que gestiona el servei municipal acompanyats de la Policia
Local. Doncs ara el que fan es dutxar-se amb sabó a les dutxes que hi ha a la platja i a fer les seves
necessitats. La gent els hi recrimina però no podem fer res sense l’ajuda de l’autoritat competent,
la qual no apareix ni se la veu.
Els veïns hem trucat a la Policia Local infinitat de vegades per molèsties i sorolls però la majoria de
vegades no venen i quan ho fan la inacció és total. Diuen que no poden multar, no poden fer res,
no els poden fer fora... Si senyor Alcalde, sí que es pot fer més coses de les que fa aquest govern.
Els veïns d’aquests dos carrers ja patim prou el soroll dels conductors de les motos i turismes
incívics amb el tub d’escapament trucat i la música a tope, el mateix que els vianants amb les
motxilles amb aparells de música a tot volum, ja sigui de dia o de nit, provocant una contaminació
acústica sense precedents. Quan truques a la Policia Local et diuen que Calafell és un municipi
turístic. I ens preguntem, en els municipis turístics no es té dret al descans?
“L’excés de soroll té impacte sobre la salut, amb malalties cardiovasculars o mentals”. Només
ens falten els okupes...
Senyor Alcalde i senyor Regidor de Medi Ambient i Seguretat el dia 24 de juny se’ls hi va enviar un
mail sobre el tema dels okupes. No ha tingut resposta per part de cap de vostès. Potser s’amaguen?
Senyor ALCALDE i REGIDOR DE SEGURETAT aquesta no és la policia que volem ni necessitem.
Aquest govern no és el que volem ni necessitem. Si, NO poden/ volen/ o saben, deixin pas a uns
altres.
Diversos municipis s’empesquen estratègies per acabar amb la ocupació il·legal d’habitatges,
que van des de talls de llum i aigua fins a detencions constants.
Prengui nota.
Es preveuen accions al carrer si això continua així.
VOLEM ELS OKUPES FORA JA!!
Atentament,
Grup de veïns del carrer Vilamar cantonada Àngel Guimerà
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RACÓ DE LA SAVIESA
No disputis amb un home poderós,
no fos cas que caiguessis sota els seus peus.
No discuteixis amb un xerraire,
afegiries llenya al seu foc.
No facis bromes amb un ximple,
en podrien sortir malparats els teus avantpassats.
No prestis a un home més poderós que tu,
tingues-ho per perdut.
No sostinguis cap plet amb un jutge,
perquè sentenciaran com ell voldrà.

(Proverbis del segle III a.C.)

Fe d’errates

FOTO HISTÒRICA Primers èxits del
C.P. Calafell l’any 1960

Malgrat ser un club jove, els primers èxits del Club Patí
Calafell no trigaren a arribar. A l’esquerra, l’equip que es
proclamà campió de la Copa Primavera de Molins de Rei
l’any 1960. L’equip el formaven, d’esquerra a dreta, i de dalt
a baix: Ramon Gibert (Serenet), Marcel Miró (Badoret), Joan
Montejo, Leopoldo García, Josep Maria Papiol (Angelet)
i Joan Papiol (Rovelló). Com a curiositat, cal destacar que
Leopoldo García, més conegut com a “Polo”, fou el primer
jugador forà que va fitxar pel club calafellenc. Agraïm la
correcció feta pel bon amic Ramon Ferré (pare) com a
historiador del Club Patí Calafell.

n
a
r
g
a
l
a
t
a
c
Refres ’
!
or
i
r
e
t
x
e
d
í
terrassa -jard ’

JULIOL-AGOST DE 2021

Polls,
una visió general
Que són els polls? Com
es contagien? Quina és la
millor manera d’eliminarlos? Aquestes són les
típiques preguntes que ens
fem molt sovint quan sentim parlar d’algun cas
de pediculosis a l’escola. En aquest article
intentarem aclarir aquestes qüestions de la forma
més entenedora possible.
Els polls que infecten les persones són de 3
espècies diferents:
Pediculus humanus capitis (poll del cap)
Pediculus humanus corporis (poll del cos)
Pthirus pubis (poll del pubis)
El poll del cap apareix amb freqüència a les
escoles provocant plagues, però cal aclarir que
aquestes no tenen res a veure amb la higiene
personal, a diferència del poll del cos. Els polls
no volen ni salten i per tant, la transmissió ha de
ser de forma directa o en utilitzar algun objecte de
forma comú (pintes, barrets...). Fan al voltant d’uns
2-3 mm i tenen forma aplanada amb 3 parells de
potes i una pinça en forma de garra.
Els polls són paràsits obligats, necessiten la sang
humana i de fet la pinça que tenen per agafar-se és
de la mida específica del cabell humà, i per tant en
som l’únic hoste. S’alimenten mitjançant múltiples
picades a intervals molt curts durant el dia, i en
el moment de la picada alliberen saliva que pot
causar una irritació (dermatitis) generalitzada
amb molta picor. El fet de rascar-se pot acabar
provocant una infecció bacteriana secundaria i un
aspecte que es pot confondre amb la sarna degut
als èczemes causats.
La seva vida mitjana és de 30 a 40 dies, les
femelles ponen entre 100 i 300 ous o llémenes que
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es depositen sobre el cuir cabellut adherint-se a
l’arrel del cabell mitjançant una substància que fa
molt difícil que es desenganxin.
Es molt important comprovar la existència dels polls
abans d’utilitzar qualsevol tractament insecticida,
ja que fer-los servir de manera profilàctica
només origina un augment de resistències. Per
a localitzar-los, el millor es disposar d’una pinta
de pues molt fines (llemenera) i pentinar el cabell
sobre un paper blanc per a veure les petites
taques de color marronós. Es recomana buscar
aquests paràsits en la part de la nuca i al voltant
de les orelles que són els llocs calents on més es
refugien i pentinar el cabell regularment si es té
notícia d’algun cas a l’escola.
Existeixen dos tipus de tractaments, les locions i
els xampús. Les primeres són hidroalcohòliques i els xampús es dilueixen en aigua i s’eliminen amb l’aclariment,
de forma que complementar-los
amb la loció és fonamental.
La majoria de insecticides
són més actius en front les
formes adultes, de manera
que és molt important fer
servir la pinta de pues i repetir el tractament al cap de
7-10 dies.
Productes:
1- Piretrines: Substàncies naturals
obtingudes de la flor del Pelitre. Són tòxiques
pel sistema nerviós del paràsit. La més coneguda i
de primera elecció és la permetrina a dosis del 1%,
amb un efecte residual de casi 10 dies. El butòxid
de piperonil s’utilitza per a potenciar l’efecte de la
permetrina i va molts cops de forma conjunta en el
mateix producte.
2- Organoclorats: Actuen també a nivell del sistema

SALUT · 19

nerviós. Van ser els més utilitzats en el passat,
però el seu us abusiu i el fet que s’acumuli en el
cos humà han fet que se’l descarti. Actualment
només s’utilitza el Lindà, que és molt eficaç i està
recomanat només per adults. També s’utilitza per
a tractar la roba.
3- Organofosforats: L’únic que s’utilitza és el
Malation, que és dels insecticides menys tòxics.
Es fa servir en locions al 0,5% i de moment no han
aparegut resistències.
4- Silicones: Són els productes d’última generació
com dimeticona o ciclometicona. Actuen
immobilitzant i ofegant al poll, o en altres
casos deshidratant-lo. Degut a
que no creen resistències i
no són tòxics, cada vegada
s’utilitzen més, fins i tot
en embarassades, però
no tenen efecte sobre
ous i llémenes.
5- Productes naturals:
Alguns
productes
naturals com el vinagre
de poma han demostrat
efectivitat en desenganxar
el poll del cabell, però no
són insecticides com a tals.
Finalment, els olis essencials com
el de l’arbre del té ajuden a prevenir i tractar, i
s’utilitzen molt com a repel·lent.
Com sempre, en cas de dubte us recomanem
consultar al farmacèutic.

Treballant sempre per la teva seguretat.

FARMÀCIA · ORTOPÈDIA

CASULLERAS

663 84 76 99

Anàlisis · Dietètica · Herboristeria
Homeopatia · Dermofarmàcia · Fitofarmàcia
Control de glucosa, colesterol,
triglicèrids, greix corporal...
Ortopèdia adaptada · Flors de Bach
C. del Rin, 17-19 · Segur de Calafell · Tel. 977 16 01 81

Macià Romeu Petit
Farmacèutic adjunt
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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

Programa La Balma de Joan Enric Vidal i Canal Baix Penedès: Dimarts a les 22:00 h.
Dimecres a les 20:30 h. - Dijous a les 13:30 h. - Dissabte a les 15:30 h.
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El descontrol del gats
a Calafell
La desesperació de moltes
persones voluntàries autoritzades
per encarregar-se d’alimentar gats ferals i de
ciutadans desesperats ens emputja a escriure
aquestes paraules.
El que cada dia han de viure i suportar el ciutadans
voluntaris que s’encarreguen d’alimentar les
colònies és desesperant, veuen com a pesar dels
seus esforços i dedicació la situació els supera.
Des de gats ferits i/o malalts a gats contagiats
amb sarna (enfermetat molt propensa amb les
calors), a gatets petits malalts sense mare, gates
embarassades cada 3 mesos (tenint en compte
que una gata pot parir 4 cops l’any)...
La natalitat de gats ferals a Calafell no disminueix,
cada trimestre s’observa que més gats i gatets
estan als carrers del nostre municipi. A que es
degut aquest fenomen? Hi han diferents motius
que afavoreixen que sorgeixi aquesta situació que
us exposem a continuació.
- Un d’ells i principal motiu que hem detectat és
que qui decideix incorporar un felí a casa molt
sovint no estan conscienciats de que quan arribi
a l’edat de maduresa sexual, s’ha d’esterilitzar
l’animal el més aviat possible per evitar
contratemps. Com comportaments inadequats
com marcatge de territori i agressivitat,
escapades del animal amb finals no sempre
feliços i sobretot ocasionant embarassos no
desitjats…. Per lo que recomanem sempre
esterilitzar el teu animal de companyia, tard
o d’hora no podràs controlar els seus instints
podent ocasionar conseqüències greus.
- Altre motiu pel que no millora la situació del gats
ferals, que en aquest cas recau la responsabilitat
en l’ajuntament de Calafell: Els recursos al
control i protecció de les colònies felines
són insuficients. La manca d’esterilitzacions

setmanals (màxim 10-12) en relació de gats
comptats al municipi es ridícula (l’any 2019
es calculaven uns dos mil gats), a l’actualitat
comptant les colònies de les urbanitzacions,
pot ser el doble tranquil·lament. L’Ajuntament
tampoc aporta en alimentació ni en tractaments
veterinaris a gats malalts que calen atendre, ni
llet pels gatets trobats pels carrers… Com diem
l’actuació de l’Ajuntament és molt limitada.
- La falta de control i conscienciació en la tinença
responsable d’animals de companyia, tasca
que també recau en l’Ajuntament, de vetllar pel
compliment de les lleis i normatives. Control
que la veritat no es fa per falta de personal i
interès a millorar. Els gats trobats al carrer, es
pressuposen que són del carrer i que no tenen
propietari, per això NO EXISTEIX UN CONTROL
DE GATS TROBATS I/O PERDUTS, NI UN SERVEI
DE RECOLLIDA PER GATS TROBATS, ESTAN
DESEMPARATS.
- Serem realistes i altre motiu pel que passa l’alta
natalitat en gats és que hi ha un moviment de
població que està augmentant des de l’inici del
COVID, la raó és que la gent que tenia segona
residència aquí, s’ha traslladat definitivament
com a vivenda habitual i ha començat a alimentar
gats al seu jardí o propietat. Aquest acte tan
maco i altruista, alhora és contraproduent per
als voluntaris que tenen un punt d’alimentació
proper, que volen i necessiten capturar els gats
per esterilitzar-los. Ja que al desubicar-se el
punt d’alimentació no se’ls troba o no es pot
ficar la gàbia trampa especialitzada en un lloc
adequat per capturar els gats amb seguretat per
ser esterilitzats i retornats a la seva colònia.
Nosaltres les entitats formats per voluntaris no
sempre podem fer-nos càrrec de cada cas que surt
al poble, són més casos d’animals que necessiten
ajuda que recursos dels que disposem. Ja que ni
tenim un lloc condicionat on fer quarantenes de
cada animal que entrés, ni tenim gent que s’hi
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pugui dedicar a cada animal, ni tenim els recursos
econòmics per atendre’ls.
Per això creiem que nosaltres els ciutadans tots
units som els únics que podem canviar la situació,
primer consienciant-nos de la importància
d’esterilitzar i després exigint les obligacions que
té l’Ajuntament amb aquest animals felins en que
convivim.
Adopta amb responsabilitat! Esterilitzar és l’única
manera de trencar la cadena.

@adipaccalafell
adipaccalafell@gmail.com

Organitza:

Col·labora:
LA BOTA CALAFELL

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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SOM FABRICANTS
Des de 1980
MATALASSOS
SOFÀS
SILLONS

Els millors preus de Catalunya.
art
Vine de p et
del diari i un 30%
s
farem fin pte en el teu
de descom a o matalàs.
sofà a mid

C. ROSELLÓ Nau 6-7
Pol. Les Salines - CUBELLES (Bcn)
M. 610 277 329
dormilega

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

dormilegagrupcase

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

SANT QUIRZE
DEL VALLÈS (Bcn)
C. Miquel Crusafont
i Pàiro 12
T. 937 11 01 77
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Novetats
al CF Calafell
Salva Pérez i Luis del Fresno
formaran tàndem la propera
temporada a la banqueta del
club de futbol Calafell.
L’històric equip de futbol del
municipi contarà aquesta
temporada amb un home de la
casa, del Fresno que ha passat per equips com C.F. Sant
Esteve d’en Bas, E.F.B. Calafell, At. Segur, C.F. Banyeres i en
la darrera temporada amb l’U.E. Segur B, firmarà el seu primer pas
com a tècnic a l’equip local que el va veure créixer com a jugador,
president i ara com a tècnic. Hem pogut parlar amb ell i ens ha expresat que torna a casa, que està feliç de poder possar el seu granet de
sorra, que sap que el club es troba en una situació complicada i que
ara cal deixar de banda les batalles personals per sumar. També afegeix que per part de la directiva en tot moment tot han estat facilitats
per treballar pel club i que han estat moltes les felicitacions que ha
rebut per part d’ex entrenadors de l’entitat com Josep Piguillem que
ara forma part també de la directiva i treballen amb l’únic propòsit
de tornar a posar el club on es mereix. Del Fresno també ens ha fet
record de Juan Rios i Ferran Rodríguez que sap que allà on estiguin
també li haurien donat el seu suport. El C.F. Calafell començarà la pretemporada el proper 17 d’agost i vol fer un equip amb jugadors locals
i d’altres de la comarca que vulguin guanyar-se, amb el compromís
que demana l’esport, un lloc en l’equip. Molta sort a l’equip tècnic i al
C.F. Calafell en aquesta nova etapa.

Unificació
al futbol del
municipi
Comença una nova etapa
del futbol al municipi de
Calafell, amb el projecte
impulsat per l’Ajuntament
per unificar el futbol amateur i el futbol base. S’hi han unit la U.E. Segur
i l’Escola de Futbol Base Calafell, com a filial. Els equips amateurs
Segur A i Segur B jugaran els seus partits al camp municipal Juan
Ríos. Els entrenadors seran Aitor Gutiérrez i Anas Belal (Segur A) i
Sergio Juste, Iván Juste i José Alberto Revilla (Segur B).

L’AJUNTAMENT, VOL EXPULSAR L’HISTÒRIC C.F. CALAFELL
DEL MUNICIPAL JUAN RIOS.

En record de Joaquín Moreno
El passat mes d’abril, ens deixava de manera inesperada, el conegut empresari vendrellenc Joaquín Moreno. Des de
la seva arribada al Vendrell a la década dels anys 70, on fa fundar la seva popular empresa Puertas Moreno, va ser
un entusiasta promotor i col·laborador dels esports del Vendrell, arriban a ser president de la secció de futbol del C.E.
Vendrell, promotor del futbol sala federat, i un home entregat a ajudar sempre l’esport en general de manera altruista
i entusiasta. Dins d’aquest mes de juliol, se li han fet dos sentits homenatges, el primer el
dissabte dia 3 per part del futbol sala vendrellenc, jugant un partit entre els jugadors veterans
i l’actual equip, davant d’una gran concurrència d’amics, públic i autoritats, que van voler
sumar-se a l’homenatge, destacant la presència de l’alcalde del Vendrell Kenneth Martínez, que va dirigir unes
sentides paraules a la família del recordat Joaquín Moreno. El passat diumenge el club de dominó Friends, li va
fer un altre homenatge, celebrant un Open de dominó i lliurant també una placa de record als familiars. Pel mes de
setembre està previst la celebració d’un gran homenatge principal per part del futbol comarcal, en el que l’anyorat
Joaquín, va ser un ferm col·laborador, del que anirem informant puntualment. Des d’aquesta publicació, enviem tot
el nostre suport a tota la família, companys d’empresa i amics de Joaquín Moreno i l’empresa Portes Moreno.

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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El Club Patí Calafell comença
a rodar
El passat dijous dia 10 de juliol es van presentar, al
pavelló Joan Ortoll de Calafell, els nous fitxatges
del club per a la nova temporada 2021/2022. Pel que
sembla, es presenta una temporada il·lusionant i
carregada d’emocions marcada per la tornada als
pavellons de les aficions. En aquesta presentació,
vam poder escoltar les primeres paraules d’Humberto
Mendes, Jan Escala i Jordi Ferrer com a jugadors del
club i també les declaracions de Ferran López en el
seu retorn a Calafell.
La nova temporada del C.P. Calafell, de l’A a la Z
AFICIÓ
És evident que l’afició és una peça fonamental de tots
els esports. La temporada passada, els aficionats van
quedar apartats dels seus equips i pavellons per culpa
de la pandèmia, però de cara a la nova temporada, si
tot evoluciona favorablement, podrem tornar a gaudir
en directe dels partits d’hoquei.
BAIXES
Després de l’arribada de diversos jugadors, també
s’han produït baixes. Aquestes són la Pere Varias i Eloi
Mitjans que marxen al C.E. Noia Freixenet, la de Guido
Pellizzari que jugarà a la lliga francesa, la de Sergi
Torné a la lliga italiana i la de Sergi Romeu, que es
retira després de setmanes d’incertesa i malentesos
interns dins del club.
CALAFELL
La unió del club amb el municipi i la seva gent és
evident, i aquest any caldrà demostrar-ho encara
més. Per fer realitat una temporada il·lusionant, cal
tenir el suport de tot el poble.
EDO, XANO
21 anys. Segona temporada al club, cedit pel F.C.
Barcelona. Porter en formació que va ser una de les
estrelles de l’equip la temporada passada, després de
realitzar molts bons partits. La temporada 2021/2022
serà una nova oportunitat pel portuguès per a
demostrar la seva agilitat sota els pals calafellencs.
ESCALA, JAN
22 anys i provinent del C.E. Vendrell. Va ser el màxim
golejador del conjunt roig-i-negre la temporada
passada a l’OK Lliga amb 18 gols. De ben segur que
pot aportar un caràcter ofensiu i potent a la plantilla
del C.P. Calafell.
FERRER, JORDI
34 anys i provinent del C.E.Noia Freixenet. 14 gols i 9
assistències són els seus registres de la temporada
passada a l’OK Lliga. Veterania, experiència, bon joc i
categoria pel conjunt calafellenc.
GABARRÓ, MARTÍ
19 anys i cedit pel F.C.Barcelona. Segona temporada
del jugador a Calafell després que el conjunt blaugrana
hagi renovat la seva cessió durant un any més. La
temporada passada, 9 gols i 2 assistències pel jugador,
que continuarà aportant la seva velocitat i qualitat.
HUMBERTO MENDES
28 anys i provinent del C.H.Girona. El jugador angolès
ja porta diverses temporades realitzant un bon paper
a l’OK Lliga. Amb experiència a Manlleu, Sant Sadurní
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d’Anoia i Girona, Mendes arriba a Calafell amb ganes
de demostrar la seva potència i classe.
COPA DEL REI
La temporada passada, el conjunt calafellenc no es
va poder classificar per a poder disputar la Copa del
Rei. Enguany, nova oportunitat de quedar entre els
vuit primers quan finalitzi la primera volta. Aquest
fet permetria al C.P.Calafell disputar una competició
que sembla maleïda, després de no haver-la pogut
disputar l’any 2020 a causa de la pandèmia.
JOAN ORTOLL
Si tot evoluciona favorablement, el pavelló calafellenc
tornarà a vibrar com ho feia habitualment abans
de la pandèmia. Viure unes nits intenses d’hoquei
patins és una de les coses més desitjades per l’afició
calafellenca. Tornar a veure el pavelló Joan Ortoll ple
de gom a gom, ajudarà a l’equip a obtenir els millors
resultats, així que no ho dubteu, aneu a animar l’equip!
OK LLIGA
És evident que la lliga regular és la competició
més exigent de tota la temporada. 30 partits
complicadíssims són els que haurà de disputar l’equip
de Ferran López durant els pròxims mesos. A més, al
final de la temporada, es disputarà un nou sistema de
lluita pel títol i descensos realment curiós.
LÓPEZ, FERRAN
Sense cap mena de dubte, l’arribada de Ferran López
a la banqueta calafellenca ha sigut una alegria per
a molts aficionats. Després de l’anunci de Pere
Varias, on s’anunciava que aquest no continuaria a la
banqueta del C.P.Calafell, va començar a sonar el nom
de l’exentrenador de la plantilla. Durant la presentació
de la plantilla, López va anunciar que afronta la nova
temporada amb molta il·lusió, i que buscarà en tot
moment l’esforç dels seus jugadors.
EL MIRADOR DE CALAFELL
La reobertura del nou bar del pavelló totalment
renovat és una gran notícia després de diversos
mesos tancat. Cal agraïr als mítics Jesús i Mari per la
seva dedicació durant les darreres dècades.
RETORN
Un dels al·licients de la nova temporada serà el retorn
dels aficionats als pavellons. Al final de la darrera
temporada, ja es van poder presenciar diversos
partits en directe, però esperem que durant els
pròxims mesos puguem tornar a veure els pavellons
plens de gom a gom animant als seus equips.
ORDÓÑEZ, ALEIX
20 anys i provinent del F.C.Barcelona. El jugador
català va ser un dels jugadors destacats la temporada
passada al filial blaugrana en l’OK Plata, anotant
15 gols en 19 partits. Una incorporació jove, però
ofensiva i golejadora.
PALAU, ORIOL
Sempre és important mantenir als jugadors de la casa,
i el cas d’Oriol Palau (fill del president Xavi Palau) és
un exemple de compromís amb el club. El calafellenc
sumarà una altra temporada més al C.P. Calafell al seu
currículum.
QUARTA TEMPORADA CONSECUTIVA
Els calafellencs encadenaran quatre temporades
seguides jugant a l’OK Lliga. Esperem que aquesta
xifra pugui continuar augmentant durant les pròximes
temporades.
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RFEP
La Federació Espanyola de Patinatge, seguint la línia
dels darrers anys, ha ideat un nou pla de competició
força sorprenent. La incorporació, de nou, d’un
sistema de play-out per evitar el descens o la creació
d’una mena de play-off entre els primers classificats
per tal d’obtenir un guanyador del títol de lliga són
un intent fracassat d’intentar modernitzar l’hoquei
i les seves competicions. Realment cal modificar la
competició tradicional i convencional tal com s’ha fet
sempre?
SERGI MIRAS
L’arribada d’aquest jugador ha sorprès gairebé
tothom. L’experiència de Sergi Miras és gairebé
insuperable, ja que compta amb una bona quantitat
de títols nacionals i internacionals a Espanya i
Portugal. El barceloní aportarà experiència, gols, i
serà una de les peces més importants del projecte de
la temporada 2021/2022.
13 D’AGOST
Aquesta és la data marcada per començar
la pretemporada al club calafellenc. Serà,
aproximadament, un mes de treball intens per tal de
preparar-se per a l’inici de les competicions, que serà
cap a mitjans de setembre.
SERGI ROMEU
No tot són flors i violes al club calafellenc. La marxa
del capità Sergi Romeu ha generat molta tensió entre
el jugador, club i afició durant les darreres setmanes.
La carta de comiat, que es pot llegir en aquest
reportatge, no va deixar indiferent a ningú.
COVID-19
Tot i que sembla que es va tornant a la normalitat
en tots els àmbits, la pandèmia continua activa
i cal anar amb compte. La temporada passada
ja va ser prou complicada amb partits ajornats i
competicions suspeses com per tornar-ho a repetir.
Precaució!!
WS EUROPE CUP
L’última jornada de l’OK Lliga 20/21 va permetre al
C.P. Calafell obtenir una plaça per a poder disputar la
segona competició d’hoquei patins més important del
continent europeu. El fet de poder jugar-la és, sense
cap mena de dubte, un privilegi i una oportunitat d’or
per demostrar el talent de l’equip davant de rivals
potents d’arreu d’Europa.
XAUS, ARNAU
24 anys. Segona temporada al club. La temporada
passada, 11 gols, 3 assistències i un gran treball del
penedesenc. Durant la nova temporada, de nou, serà
una peça important de la plantilla calafellenca.
LLUNYANIA
La pròxima temporada comptarà amb 3 equips de fora
de Catalunya. Alcoi, Alcobendas i Deportivo Liceo
seran els desplaçaments més llunyans de la lliga
regular. La resta, seran tots equips catalans i amb
desplaçaments més o menys propers.
ZERO
Per acabar aquest abecedari, atorguem aquesta nota
negativa a la situació generada pel futur del capità
Sergi Romeu. De ben segur que tot es podria haver
resolt d’una altra manera que hagués complagut
a totes les parts implicades, com són club, afició i
jugador.
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Carta de comiat de Sergi Romeu
Em costa molt començar aquest
escrit perquè no m’hagués imaginat
mai escriure això, així i per aquesta
via. Em RETIREN.
No em puc acomiadar de l’afició
com toca i ho he de fer per les
xarxes. Així de DUR.
La Junta del Club Patí Calafell
no m’ha donat l’oportunitat d’acomiadar-me d’aquest esport que tant
estimo, com jo sempre m’havia imaginat: des de la pista i envoltat de la
millor afició i sobretot de la família.
M’obliguen a penjar les botes i no puc amagar que, evidentment, estic
dolgut per les formes i la mala fe d’aquesta Junta: sapiguent que volia
quedar-me un any més, comunicar-me que no compten amb mi quan
ja està acabada la lliga, quan no tens opció d’acomiadar-te i has estat
present en el comiat dels altres companys davant l’afició no és just.
L’últim partit, a casa, amb el Joan Ortoll ple i no sabia que seria l’últim
de la meva vida esportiva com a jugador a la pista que m’ha vist néixer i
créixer. Han estat 15 anys al Club Patí Calafell com a jugador del primer
equip. Vaig arribar estant a primera catalana i després d’una Copa
Príncep, una Copa Princesa i 3 ascensos he de marxar i, tal i com ha
volgut la Junta, ho faig per la porta del darrere.
Dolgut i trist, així és com em sento ja que no han volgut buscar cap opció
per quedar-me una temporada més com a jugador. I, no senyors de la
Junta, no és una opció ARA MATEIX quedar-me com a delegat o part
del cos tècnic, sense poder-me acomiadar de l’afició com a jugador.
Sentiment de ràbia, per a què no reconèixer-ho. La manera en la que
em van comunicar la decisió “de tota la Junta” amb supèrbia, males
maneres i d’amagat. I decebut. Molt decebut amb la gent de la Junta
que diuen que s’estimen el Calafell i aquest esport i “cuiden” així
a la gent de casa. A persones que ens hem dedicat amb ànima, cor,
hores, professionalitat i esforç a aixecar a aquest club, a animar en el
moments més baixos, a creure en que ens en sortiríem i en defensar els
colors per després fer-me fora així? no, no és just, ni necessari! Creia
que, després del temps que portava al Club, m’havia guanyat l’opció de
penjar les botes quan jo decidís ACORDAT amb el Club , i més, sentintme amb ganes i força per jugar un any més.
Espero, pel bé del club i del poble que cap dels jugadors que tenim a
la nostra Base hagi d’acomiadar-se de la manera que m’estan obligant
a fer-ho a mi. Però, malauradament, toca dir adéu així i vull acabar
agraint a les persones que m’estimo i m’estimen pel suport rebut; a
tots els companys i amics amb qui he compartit tots els anys d’hoquei,
no només els 15 anys al primer equip, sinó als dels 36 anys que porto
practicant aquest esport. A tota la meva família, especialmente als
PARES i germans, que han estat els que han fet que hagi pogut disfrutat
d’aquest esport al màxim, a la Raquel que sempre m’ha recolzat, ajudat
i patit amb mi en tot moment, al les meves filles que han nascut i viscut
sempre amb l’hoquei i a tota l’afició, especialment, a la Penya els
Estrellats per estar sempre amb l’equip. A tots vosaltres:
GRÀCIES!

Sergi Romeu Costa

Jugador i Capità del CP Calafell 1986 - 2021
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Entrevista a Ferran López,
nou entrenador del C.P.
Calafell
“Vull que l’equip arribi el màxim de
preparat a cada partit”
Per començar, com et sents en el teu retorn a
Calafell després d’una temporada dirigint el
C.E. Noia Freixenet?
Estic molt content de tornar a Calafell. Va ser
fàcil prendre la decisió, perquè és molt fàcil
tornar allà on vas ser feliç personalment i
professionalment.
Quin ha sigut el motiu principal de la teva tornada?
Bé, al mes de gener la directiva del C.E. Noia em comunica que els resultats no són
bons i que no compten amb mi de cara a la temporada vinent. De fet, el nou tècnic,
en Pere Varias ja era l’escollit aleshores i aprofito per desitjar-li el millor.
Certament, sembla que en Pere Varias i tu us intercanvieu els papers...
Sí, la vida no es pot preveure i és una casualitat. Al cap i a la fi, cadascú busca el
millor per a si mateix. Jo estic molt orgullós de tornar aquí i arribo amb molta força.
Què esperes de la nova temporada?
Primerament, espero que siguem molt competitius en tots els partits, contra tots els
rivals i des del primer instant fins al final. Cal arribar a tots els partits amb la millor
preparació possible i, sobretot, hem d’estar junts en tot moment.
A part de disputar l’OK Lliga, el C.P. Calafell jugarà la WS Europe Cup...
Sí, sense cap mena de dubte serà un al·licient més per a la plantilla. És una
competició molt bonica, i ha de ser una oportunitat per a poder créixer com a equip.
A més, els jugadors cedits per part del F.C. Barcelona (Xano Edo i Martí Gabarró)
han renovat per una temporada més…
Sí, estem molt contents de poder comptar amb ells la pròxima temporada, ja que
són dos jugadors joves amb talent i projecció. Com a entrenador, els ajudaré a
créixer i a intentar que ho facin el millor possible.
Alguns dels fitxatges que s’han fet són força joves. Com creus que pot afectar això
a l’equip?
Bé, hi ha fitxatges de jugadors joves, però també de veterans. Hem intentat buscar
un cert equilibri en l’edat mitjana de la plantilla. Penso que les línies de l’equip
estan compensades i que hi ha molt talent en els jugadors.
Per acabar, hi ha algun objectiu de cara a final de temporada?
Principalment no. Cal anar partit a partit per tal de representar
amb orgull el nostre club. Vull que l’equip arribi el màxim de
preparat a cada partit per poder mirar d’assolir altres objectius.
Moltes gràcies, Ferran
A vosaltres.

Tel. 630

Enric Vidal Jr

014 982 infocalafellsegur@gmail.com
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CALAFELL EN EL TEMPS Josep Garriga Hugué
SEGAR i BATRE EL CEREAL, UNA TASCA AGRÍCOLA TOTALMENT
DESAPAREGUDA A CALAFELL. Les ERES eran el lloc ideal per
BATRE. Al final del carrer del POU n’hi havia CINC, la del ROMEU,
la de cal BOLAVÀ, la de cal MIRAVENT, la del NILLO, la de ca la
PETRONllLA i la de cal PANXO.
Durant segles, el conreu del cereal va ser la base de l’economia de Calafell. Per censos
que es remunten en alguns casos a l’època medieval, es coneixen alguns dels cereals
que es conreaven al municipi antigament: blat, ordi, civada, mill i espelta. El cicle del
cereal s’iniciava a la tardor, quan, després de llaurar els camps, se sembrava. La sega
es feia amb la falç. De la falç es passà al volant, una falç allargassada que feia la feina mes avançadora.
L’última eina manual va ser la dalla. Aquesta s’esmolava cada vespre, però el segador ho anava fent al llarg
de la jornada quan ho creia necessari. Per això portava a la cintura un recipient de zenc amb una mica
d’aigua, en què sempre duia la pedra d’esmolar a l’abast i al punt d’humitat. El segador entrava al bancal
i, dallant, deixava darrere seu, a terra, un tall ben arrenglerat de sembrat, el rem. Al darrere hi passava
el gavellador, que anava fent gavelles. Després de segar, ja es començava a preparar l’era. El primer
que calia fer era netejar-la de les herbes que havien crescut durant l’any i, després, aprofitant la pluja de
començament d’estiu, s’havia de rebatre per endurir-ne la superficie amb l’objectiu que, durant la batuda,
el terra fos consistent per f er la feina més efectiva i aixecar la menor terra possible. Quan havia plogut,
amb la terra humida, s ‘escampava palla o pallús; seguidament es passava el rodet o curra estirat per
l’animal. La palla s’incrustava a la terra humida fent -se tot un. Cada vegada que plovia, calia escampar-hi
una mica de palla i atapeir-ho amb la curra. Més o menys un mes després d’haver segat, es traslladaven
les garbes de la garbera a l’era; era l’hora de batre. Aquest trasllat es feia o bé durant la nit o bé de bon
matí, perquè no s’escarriessin les espigues. S’escampaven les garbes per l’era, es deslligaven i es deixava
anar tot el cereal. Una vegada el cereal s’havia escampat a l’era es començava a donar tombs amb el
diable. L’animal, protegit per la collera, l’estirava. El diable era una plataforma rectangular de fusta que
duia incrustades a la part de sota unes pedres esmolades, sovint de sílex, que trinxaven la palla i desfeien
les espigues. Al damunt de la plataforma es col·locava qui governava l’animal i, donant tombs per l’era ,
ajudam amb el seu pes afer més efectiva l’eina. Després d’això, quedava ja l’erada a punt de ventar. Es
ventava a contravent, així la palla anvava cap afora mentre el gra queia pel seu pes. Aquest moment del
procés causava una gran polseguera a l’era; per això popularment es diu: «qui no vulgui pols, que no vagi
a l’era». Una vegada acabada la batuda, era l’hora d’emmagatzemar la palla. Si no es tenia pallissa, a la
mateixa era on s’havia batut es feia el paller per guardaria palla per a l’any sense que es fes malbé. La
mecanització de la feina amb l’aparició de les recol·lectores, que van evitar a les persones aquest treball
tan feixuc, significà la desaparició del cultiu. Els animals van desaparèixer i,
amb aquests, la necessitat de palla; el pa progressivament es va deixar de fer
a casa. El conreu del cereal va acabar desapareixent a Calafell en benefici
de la vinya, l’olivera i les garrofes. Però, sobretot, el causant d’aquesta
desaparició va ser la industrialització de la fabricació del pa.
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SABIES QUE… ?
Sinonímia vol dir mencionar diversos
noms per a una mateixa cosa...? (pedra,
roca, mineral...; camí, via, sender...). I que
homonímia vol dir mencionar diverses
coses designades per un mateix nom...?
(carta d’un amic, carta d’un restaurant,
carta de navegar) ... ?

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

(frente Camping Vendrell Platja)

Telèfons d’interès

PROPERA SORTIDA
InfoCalafell: 20 D’AGOST.
TANCAMENT RECEPCIÓ
D’ORIGINALS i PUBLICITAT: 11 D’AGOST.

JULIO-AGOSTO:
Av. Sanatori, 33-49
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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
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45è FESTIVAL DE MÚSICA
DEL BAIX PENEDÈS

01/08 - 22.30 h
TRES TENORS?
UN CONCERT A TRES VEUS

Espectacle d’òpera i d’humor. Un concert a l'ús però
fora dels cànons lírics estipulats. Un concert amb el
divisme just. Un concert amb gust. Un concert divertit.
Tres veus que, juntes, poden fer explotar copes de vidre
(o no). Tres veus dotades d'aguts per acontentar el
públic. Tres veus úniques.
Un concert de 3 tenors està a punt de començar, però
per problemes un dels tenors no arriba i la missatgera de
la notícia, una acomodadora del teatre, s'acabarà oferint
per poder cantar.
Després d'uns moments de caos i nervis, podran salvar
el concert?
Albert Gràcia, tenor
Jordi Gràcia, tenor
Anna Belén Gómez, soprano
Adrià Aguilera, piano

08/08 - 22.30 h

LES DONES DE LA MEVA VIDA
ELENA GADEL I MARTA ROBLES

“Les dones de la meva vida” neix de la necessitat de
donar llum a tantes i tantes dones que ens han enlluernat
el camí fet fins ara. Elena Gadel i Marta Robles estrenen
fusió i fan néixer, a veu i a guitarra, cançons que han
passat per les seves vides creades per dones. Dones de
discurs punyent i revolucionari, dones que sacsegen a
través del seu art. Petites joies que van arribar per
quedar-se a la memòria i a la pell també dels que
observen.
La veu de l'Elena, tan plena de matisos com punyent. I la
guitarra de la Marta, farcida de colors i detalls rics en
expressió flamenca i, també, indefinibles en estil.
Aquestes dues artistes ens descobreixen un món màgic
de veus que són un crit de guerra i d'històries de dones
poderoses i lliures amb cançons tan conegudes com
Paraules d’amor, Gavina, La plaça del diamant o Pena,
penita pena.
Un espectacle de música i poesia vindicant l’autoria
musical de les dones en una simbiosi amb l’art i la poesia.
Elena Gadel, veu
Marta Robles, guitarra
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PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ
DE SEGUR DE CALAFELL

15/08 - 22.30 h

NIT DE MOZART I BEETHOVEN
FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA
HORST SOHM, director
JOHANNA ROEHRIG, violí

I part
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
“Obertura” de Les Noces de Figaro, KV 492
- Presto
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concert núm. 2 per a violí i orquestra
en re major, KV 211
- Allegro moderato
- Andante
- Rondeau Allegro
II part
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Simfonia núm. 6 en fa major, “La Pastoral”, op. 68
1. “Despertar d’alegres sentiments
amb l’arribada al camp” Allegro ma non troppo
2. “Escena al rierol” Andante molto mosso
3. “Alegre reunió de camperols” Allegro
4. “Llampec. Tempesta” Allegro
5. “Cant dels pastors. Acció de gràcies
després de la tempesta” Allegretto

VENDA D’ENTRADES
ANTICIPADES

entrades.calafell.cat
Preu: 10€

22/08 - 22.30 h

LA NOSTRA MÚSICA MÉS INTERNACIONAL
ORTHEMIS
NOVA ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ
El nom de l'orquestra, Orthemis (Orchestral and Theatrical Miscellany),
al·ludeix al seu vessant relacionat amb el teatre, però la seva ànima és clàssica.
El repertori abasta des del barroc fins a la música contemporània i és especialista en els compositors catalans de l'últim segle i en música popular catalana,
on es desenvolupa amb naturalitat i té una reconeguda trajectòria. Mentre
compagina els programes més ortodoxos en sales de renom amb petites actuacions en municipis de l'Empordà, la resta de Girona, Barcelona o França, ha
establert una sèrie de programes que aposten pel treball amb solistes com
Elisabeth Sombart i Pilar Guarné, amb qui s'han realitzat concerts de Chopin i
Mozart.
Joan Manén – 50è aniversari de la seva mort
Miniatures, set peces característiques per a orquestra de corda.
Enric Granados
“Intermezzo”, de l'òpera Goyescas
Isaac Albéniz
Impressions per Iberia (Astúries, Cadis, Córdoba, Mallorca i Sevilla)
Eduard Toldrà
Sol Ixent (sardana)
Joan Manén
Camprodon (sardana)

Organitza:

29/08 - 22.30 h

MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ

Montserrat Martí, filla de la llegendària soprano Montserrat Caballé, presenta una
successió de fragments d'òpera i sarsuela de diversos compositors.
Gaetano Donizetti (1797-1848)
- “L’amor mio”

Manuel de Falla (1876-1946)
- “Nana-Polo”

Gioachino Rossini (1792-1868)
- “Bolero”
- “Quaivoce, quia n-ote-La fioraia
Fiorentina”

Manuel Penella (1880-1939)
- “Todas las mañanicas” (Don Gil de
Alcalà)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
- “La ci darem la mano” (Don Giovanni)

Gerónimo Giménez (1852-1923)
- “Me llaman la primorosa” (El
Barbero de Sevilla)

Giuseppe Verdi (1813-1901)
José Serrano (1873-1941)
- “Sempre libera” (La Traviata)
- “Canción húngara” (Alma de Dios)
- “Di provenza il mar ilsuol” (La Traviata)
- “Duo Violetta-Germont” (La Traviata) Federico Moreno Torroba (1891-1982)
- “En mi tierra extremeña” (Luisa
Fernando Obradors (1897-1945)
Fernanda)
- “Del cabello más sutil”
Montserrat Martí, soprano
- “En el pinar”
Luis Santana, baríton
Miguel Ángel Tapia, piano

Amb la col·laboració de: Parròquia de l’Assumpció de Segur de Calafell
Amics del Festival
Dirigeix: Joan Cert Blanco Director del 45è Festival de Música del Baix Penedès 2021

aicat: 7511

*Consulteu condicions. Unitats limitades
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