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Una injecció
de vida al nucli antic
de Calafell

El nostre compromís amb els veïns
del nucli històric de Calafell era tirar
endavant una renovació a fons del
barri. Una renovació que posés en
valor el seu patrimoni monumental
i que, a la vegada, fos una injecció
de vida per a una zona que reclamava
una oportunitat de sortir de la
postració. I així ho hem començat
a complir durant el mandat 2007-
2011, amb la remodelació de la
plaça de Catalunya i el seu entorn.

Però el gran projecte que aportarà
oxígen a glopades al nucli antic serà
el que ha rebut el finançament de la
Llei de Barris de la Generalitat. Són
7,6 milions d’euros que l’Ajuntament
i el govern de Catalunya invertirem,
al 50% fins a l’any 2014.

Amb aquest projecte hem
d’aconseguir dos grans objectius.
Un, aturar la decadència del barri
amb més benestar i qualitat de vida,
amb la recuperació de l’activitat
econòmica i amb la creació dels
equipaments que garantiran la
cohesió social. L’altre, que el
patrimoni històric atresorat al nucli
antic esdevingui un dels motors
econòmics de Calafell.

Necessitem diversificar l’economia
local i el turisme cultural li farà molt
de bé a aquest municipi. Arguments
no ens en falten. El nucli antic hi té
molt a dir i el projecte finançat per
la Llei de Barris és l’eina per fer-ho
realitat.

Jordi Sánchez i Solsona
L’Alcalde
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L’àmbit
del projecte

Superfície de l’àmbit
14,74 hectàrees

Habitants
1.536
(104,21 habitants per hectàrea)

Habitatges a l’àmbit
544
(36,91 habitatges per hectàrea)

Més del 55% dels habitatges de
l’àmbit van construir-se abans de
1940.

El 18% dels habitatges de l’àmbit
estan catalogats.

El 25% de l’àmbit són solars buits
i edificis abandonats. La meitat
dels edificis catalogats estan
abandonats.

L’àmbit del projecte correspon
amb els eixos històrics del nucli del
Poble de Calafell, tal com es pot
veure en el plànol adjunt, datat
aproximadament l’any 1880.
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D’on venim
El diagnòstic
urbanístic

Les mancances

–El nucli antic de Calafell compta
amb el parc d’habitatges més antic
del municipi. Són cases
majoritàriament unifamiliars, entre
mitgeres, de 2 o 3 plantes d’alçada,
construïdes amb materials senzills,
amb condicions d’habitabilitat i
accessibilitat inadequades.

–L’actual dinàmica de buidat i
abandonament posa en perill la
conservació del caràcter del barri.

–Al nucli antic de Calafell no existeix
cap equipament cívic o social que
doni servei a les necessitats dels
veïns. L’àrea requereix d’intensitat
pel que fa a equipaments i dotacions
per garantir el seu rol de centre i
d’espai de referència dins de les
dinàmiques i socials del municipi.

–L’estat general de la urbanització
és deficitari, el ferm de les calçades
presenta importants irregularitats,
l’amplada de les voreres és
insuficient per als vianants i el
mobiliari urbà i l’arbrat són
pràcticament inexistents.

–L’àrea delimitada presenta dèficits
en els espais lliures públics, tant
pel que fa a espais urbanitzats
existents com a l’adequació de les
reserves per espais lliures previstes
pel planejament vigent.

–El barri presenta un baix indicador
de residus i reciclatge, manca foment
de l’estalvi en el consum d’energies
i té les xarxes de servei més
envellides del municipi, que
requereixen actuacions de
substitució.

Punts favorables

–El nucli antic de Calafell gaudeix
d’una situació urbanística favorable
amb una altíssima accessibilitat
territorial i regional.

–Hi ha la previsió de desenvolupar
tres nous sectors a l’entorn del barri,
que li permetran retrobar-se amb
el seu paper de centre i recuperar
la vitalitat.

–Es tracta d’una àrea d’interès urbà,
tant pel que fa als edificis situats a
l’entorn del Castell com per aquells
situats en carrers més allunyats
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D’on venim
El diagnòstic
sociològic

Les problemàtiques

–Pèrdua de la pròpia població, a
favor d’altres zones noves o
renovades, amb el consegüent
envelliment i sobreenvelliment dels
habitants.

–Progressiva substitució demogràfica
per població d’origen extracomunitari
amb menor capacitat econòmica
que la que ha marxat del barri.

–Empobriment generalitat dels
habitants del nucli antic i augment
de la necessitat d’assistència social.

–Reducció progressiva de l’activitat
comercial i econòmica del barri,
agreujada per les dinàmiques de
buidat, d’envelliment de la població
i d’empobriment.

–L’elevada taxa d’atur, acompanyada
de la conseqüent baixa capacitat
econòmica, és responsable del
58% de les problemàtiques socials
del barri.

Punts favorables

–El barri antic es caracteritza per la
presència d’un teixit associatiu ric i
viu. L’àrea continua capitalitzant la
identitat del municipi: perd la seva
població, però no ha deixat de
centralitzar la capacitat associativa
que els altres barris amb prous feines
aconsegueixen tenir.

–Una oferta de productes tradicionals
de qualitat.

–El nucli antic posseeix un gran
potencial com a aglutinador de la
identitat del municipi gràcies al
patrimoni que concentra.

–La millora de l’espai públic, la millora
de l’habitabilitat, una adequada
oferta d’equipaments de trobada i
connexió, més la nova posició
urbanística del nucli prevista en el
POUM, són una bona oportunitat
per trencar amb les actuals
dinàmiques.
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Els objectius El Projecte d’Intervenció Integral al
Nucli Antic de Calafell té com a
objectiu trencar la inèrcia actual de
regressió urbanística de l’àrea.
Les actuacions s’adrecen a generar
noves dinàmiques de recuperació
i regeneració internes, que
revitalitzin el barri i li ofereixin
l’oportunitat de desenvolupar-se
amb qualitat.

El projecte planteja tres vies per
arribar-hi:

Revaloritzar el patrimoni històric,
arquitectònic, cultural i paisatgístic.
El nucli antic ha d’esdevenir
l’espai d’identitat i de
referència del municipi.

Garantir la qualitat de
l’habitabilitat al nucli antic i posar
en valor el teixit compacte i social.
Ha de ser un barri per viure.

Millorar l’oferta d’equipaments de
trobada i connexió social i superar
la condició actual de
monofuncionalisme i
abandonament.
Ha de ser un barri cohesionat
i divers.
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Les actuacions
Actuacions en matèria
d’urbanització

Es preveu continuar les actuacions
d’urbanització previstes en l’antic
Pla especial de reforma interior dels
entorns del Castell amb l’execució
dels següents carrers: passatge del
Castell, plaça del Trinquet, carrer
de les Penyes, carrer de l’Aire.

S’instal·larà un ascensor des de la
plaça del Trinquet fins al Castell
i es millorarà l’accessibilitat dins
del recinte emmurallat.

També es preveu l’enderroc de
l’edifici existent dins de l’àmbit de
protecció de les visuals del Castell.
Això permetrà completar les

excavacions arqueològiques i
urbanitzar l’entorn i completar la
ronda als peus de la fortalesa, tot
facilitant un circuit cultural.

Pressupost
1.052.250,42 euros
Cofinançament del Pla
Únic d’Obres i Serveis
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Millora de la urbanització i accessibilitat
del Castell i el seu entorn





El projecte preveu realitzar un seguit
de treballs que posaran en valor els
treballs arqueològiques realitzats
al llarg dels anys al recinte del
Castell de la Santa Creu. La
museïtzació del Castell és peça
clau del projecte turístic que s’ha
de desenvolupar al nucli antic,
que, al seu torn, farà del barri històric
un motor econòmic de Calafell,

basat en el turisme cultural de
qualitat. La museïtzació incoporarà
les noves tecnologies i el telèfon
mòbil del visitant serà l’eina que el
guiarà en la visita.

Pressupost
100.000 euros

Millora de la museïtzació del recinte
emmurallat del Castell

Les actuacions
Actuacions en matèria
d’urbanització
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Les actuacions
Actuacions en matèria
d’urbanització

Es preveu la urbanització dels
següents espais:

–la primera fase del parc al nord
del Castell (el Parc de la Bòvila)

–la urbanització de la nova placeta
dels Terrossets (a les portes de
l’escola bressol del mateix nom)

–la urbanització de la plaça de Cal
Cubano

–l’adequació de la xarxa
d’enllumenat públic de la plaça
Major i de la Plaça de les Eres

Pressupost
1.197.694 euros
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Millora de la dotació
d’espais verds i places

El Parc de la Bòvila és l’únic espai
lliure verd apte com a parc al nucli
antic, amb capacitat per oferir
amplis espais d’estada (de
proximitat als veïns i als
equipaments educatius existents) i
marc de visuals del castell i del turó
sobre el qual s’aixeca.

Els materials d’urbanització seran
tous, filtrants amb sorres i graves i
sauló, i la vegetació presentarà
espècies autòctones.

La primera fase del parc inclou, a
l’est, l’espai per a un aparcament
en superfície. Es preveu també la
instal·lació de dues illes de
contenidors soterrats a l’entrada
est del Parc de la Bòvila i davant
la plaça dels Terrossets.





Les actuacions
Actuacions en matèria
d’urbanització

Aquestes actuacions preveuen la
urbanització dels carrers i camins
històrics del nucli, de secció estreta
i amb importants pendents:
el carrer Major, el carrer de
Torredembarra,  el carrer Principal,
el carrer de Joan Miró i el carrer
del Mar. La secció serà essencialment
única, sense desnivells, donant
preferència al vianant respecte als
vehicles. S’evitaran les circulacions
de pas i s’implementaran mesures
dissuasòries dels recorreguts que
no tinguin com a destí el propi
nucli antic.

Pressupost
1.004.480 euros
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Millora de la urbanització
de la xarxa cívica
del nucli

Es preveu la urbanització del tram
més antic del carrer Jesús, eix
principal de l’accés rodat dins el
nucli, que actualment suporta
dues direccions amb una secció
estreta i variable. L’actuació preveu
pacificar la circulació en el tram.

Pressupost
647.000 euros

Millora de la urbanització
del carrer Jesús, eix
principal de comunicació



Les actuacions
Actuacions en matèria
d’equipaments

Adequació de l’antic centre cultural
i recreatiu de la Cooperativa Agrícola
com a nou centre de la vida social,
espai de relació i comunicació,
amb un total de 2.000 metres
quadrats de sostre. El programa
previst combina espais adequats
als infants, als joves, als nouvinguts,
a la dona i a la gent gran.

Es preveuen dues fases d’execució:
una primera fase d’adequació de
l’edifici existent i una segona fase
d’ampliació.

La primera fase preveu un espai de
relació i comunicació intercultural,
espais per a seu de les associacions
i entitats, el punt juvenil, el punt de
la dona, un espai infantil, un punt

d’accès a internet, aules i tallers.

L’adequació de l’edifici existent
s’haurà de realitzar des de l’inici
del projecte per poder acollir els
programes socioeconòmics previstos
a les aules i tallers del centre.

La segona fase preveu l’ampliació
del centre cívic amb la construcció
d’una àmplia sala polivalent per a
exposicions, actes i festes, i noves
aules per a la formació d’adults.

Pressupost
1.297.000 euros
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Adequació i ampliació de l’edifici ‘El Sindicat’
per a Centre Cívic del nucli antic







Les actuacions
Actuacions en matèria
d’equipaments

Edifici molt proper al nou centre
cívic i inclòs en el catàleg de béns
protegits del municipi. L’edifici
disposa de 1.294 metres quadrats
de sostre i de 500 metres quadrats
de pati.

En planta baixa es preveu un punt
d’atenció turística i cultural, una sala
d’exposicions i conferències, un
centre d’interconnexió i punt d’accès
a internet i una sala de lectura
(vinculada a la biblioteca “Ventura
Gassol”).

A la planta pis es preveu ubicar-hi
l’arxiu històric municipal, les oficines
i la seu de l’Organisme Autònom
Municipal Castell de Calafell.

Pressupost
776.400 euros
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Creació d’un nou centre
cultural rehabilitant la
masia de Cal Rion





Les actuacions
Actuacions en matèria
d’habitabilitat S’actuarà en els habitatges que

tinguin més del 70% de la superfície
de la planta pis destinada a habitatge
habitual i permanent, propietat de
particulars, inclosos en el catàleg de
béns protegits del POUM,així com
tots els construïts abans del 1940,
segons dades de cadastre. També
els de 4 plantes sense ascensor.

Es complementaran els ajuts
provinents del decret 13/2010, en
matèria de patologies, accessibilitat
i supressió de barreres
arquitectòniques; adequació de les
instal·lacions comunitàries i obres de
millora de sostenibilitat i eficiència
energètica.

S’augmentarà el percentatge de la
subvenció per a incentivar les
accions de reparació de façanes
i cobertes, instal·lació d’ascensors,
adequació d’instal·lacions
comunitàries de sanejament,
aigua i electricitat i instal·lació
d’energies alternatives.

Pressupost
361.276 euros
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Incentivar la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial

Programa que contempla la
informació i l’acompanyament
durant el procés, tot apropant,
assessorant i simplificant les
gestions i els procediments
necessaris.

Pressupost
80.000 euros

Programa d’informació
i acompanyament



Les actuacions
Actuacions en matèria
d’habitabilitat
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Les actuacions
Actuacions en matèria
de promoció social i
econòmica

Programa de revitalització de
l’activitat comercial i de promoció
dels emprenedors, amb la finalitat
de millorar la imatge comercial,
potenciar la imatge d’àrea comercial
unificada i atreure noves activitats
mitjançant una estratègia conjunta
entre l’Ajuntament i els comerciants
i l’estudi de la demanda i oferta
comercial i empresarial del barri, a
la vegada que potenciar la cultura
emprenedora.

Pressupost
80.000 euros
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Promoció econòmica i
cultural

Es preveu l’adequació de dues cases
als peus del Castell per a activitats
artesanals, així com la creació d’un
mercat artesanal periòdic a la plaça
de Catalunya.

Pressupost
80.000 euros

Atracció d’activitats
d’artesania

Afavorir l’economia local amb la
promoció dels productes de qualitat
vinculats a la denominació d’origen
Siurana (oli), Penedès (vi) i cava.

Pressupost
30.000 euros

Promoció dels productes
locals de qualitat

Senyalització d’un itinerari del nucli
antic per descobrir i conèixer el
patrimoni existent i edició de tríptics
informatius. S’hi explicarà el Castell
i l’àrea arqueològica del seu voltant,
les masies, les cases d’indians, les
cases dels rabassaires i les cases
tradicionals. També elements
decoratius, com els rellotges de
sol, ornamentació, inscripcions i
plaques. Es potenciarà la toponímia
urbana, memòria dels llocs i les
personalitats locals de diferents
èpoques per explicar la història del
nucli antic.

Pressupost
37.000 euros

Senyalització d’itineraris i
publicacions informatives



Les actuacions
Actuacions en matèria
de promoció social i
econòmica
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Camí que uneix Calafell amb
Còrdova, camí turístic i de
senderisme que permet visualitzar
els principals espais geogràfics on
es va desenvolupar la llarga
convivència religiosa i cultural de
les comunitats cristiana, musulmana
i jueva a la Península Ibèrica.

Preveu l’elaboració d’un projecte
d’adequació i la senyalització, així
com l’edició de guies i l’elaboració
d’una pàgina web.

Pressupost
80.000 euros

Adequació al nucli antic de la ruta turística
i cultural d’Al-Mansur





Les actuacions
Actuacions en matèria
de promoció social i
econòmica
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Aquest darrer eix d’intervenció
s’estructura en dues línies.

D’una banda, els programes
adreçats a la convivència i
dinamització sociocultural, destinats
a enfortir la convivència entre els
diferents col·lectius del barri, tot
contribuint a fomentar una identitat
positiva i promovent la diversitat i
pluralitat cultural del nucli antic de
Calafell.

De l’altra, el foment de la participació
ciutadana, destinat a assegurar en
primera instància la participació
activa de la població del barri i de
les seves entitats en el disseny i
execució del projecte integral i, en
segon lloc, a fomentar el
compromís comunitari del veïnat.

Pressupost
452.524 euros

La participació i la convivència ciutadana



Les actuacions
Actuacions en matèria
de promoció social i
econòmica

Programa d’estudi de les condicions
d’hàbitat i observatori de la gent
gran, com a resposta a la
problemàtica d’envelliment i
sobreenvelliment de la població.

Pressupost
30.000 euros
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Estudi i observatori
de la gent gran

Suport a les persones grans que
viuen soles, amb aparells que
permeten avisar automàticament
en cas d’emergència o necessitat.

Pressupost
60.000 euros

Difusió i instal·lació
d’equips teleassistència

Programes destinats a promoure i
millorar la inserció laboral i social
dels diferents col·lectius del nucli
antic amb especial èmfasi sobre
els col·lectius més vulnerables.

Pressupost
120.000 euros

Inserció laboral i suport a
l’emancipació dels joves

Es proposen actuacions que permetin
el seu arrelament social i la seva
inclusió dins de l’entramat social,
econòmic i cultural.

Pressupost
40.000 euros

Programa d’atenció a la
població nouvinguda

Adequació com a Punt de la Dona
d’un espai al Centre Cívic “El
Sindicat”. L’objectiu és garantir un
servei adreçat a totes les dones del
barri, per donar resposta a les
demandes d’atenció i informació.

Pressupost
50.000 euros

Servei d’informació, orientació i
dinamització per a les dones del nucli
antic. Espai de referència per a les
dones que informarà de qualsevol
recurs o activitat que es desenvolpi
al municipi adreçat a les dones.

Pressupost
60.000 euros

Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà
i els equipaments



El calendari
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Urbanització entorns del Castell
(fases 1 i 2).
Inversió 603.892 euros
Calendari 2011, 2012

Urbanització entorns del Castell
(enderroc, excavació i urbanització)
Inversió 80.000 euros
Calendari 2014

Urbanització entorns del Castell
(Parc de la Bòbila)
Inversió 799.994 euros
Calendari 2014

Urbanització plaça dels Terrossets
Inversió 217.700 euros
Calendari 2014

Urbanització carrer Major
i carreró Major
Inversió 188.746 euros
Calendari 2013

Urbanització carrer Torredembarra
Inversió 152.660 euros
Calendari 2013

Urbanització carrers Principal,
Joan Miró, Barceloneta i Caiguts
Inversió 343.536 euros
Calendari 2014

Urbanització carrer Jesús (fins carrer
del Pou) i plaça de Cal Cubano
Inversió 647.000 euros
Calendari 2014

Urbanització carrers del Mar
i Sant Joan
Inversió 319.538 euros
Calendari 2014

Reparació façanes, cobertes,
ascensors, instal·lacions comunitàries
Inversió 361.276 euros
Calendari 2012, 2013, 2014

Adequació edifici Sindicat
Inversió 547.000 euros
Calendari 2011, 2012, 2013

Ampliació centre cívic Sindicat
Inversió 700.000 euros
Calendari 2011, 2012, 2013, 2014

Rehabilitació i adequació Masia de
Cal Rion
Inversió 676.400 euros
Calendari 2014

Adequació centre interconnexió
punt accès lliure Cal Rion
Inversió 100.000 euros
Calendari 2014

Renovació enllumenat carrer Major
Inversió 60.000 euros
Calendari 2014

Enllumenat plaça de les Eres
Inversió 60.000 euros
Calendari 2014

Punt de la Dona al Centre Cívic
Inversió 50.000 euros
Calendari 2011, 2012
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Mesures gestió residus
Inversió 120.000 euros
Calendari 2014

Punt Dona centre cívic El Sindicat
Inversió 50.000 euros
Calendari 2013

Servei informació i orientació per a
les dones
Inversió 60.000 euros
Calendari 2014

Programa de revilització i
dinamització activitat comercial i
promoció emprenedors
Inversió 80.000 euros
Calendari 2011, 2012, 2013, 2014

Programa d’atracció activitats
especialitzades amb l’artesania
Inversió 80.000 euros
Calendari 2012

Programa de dinamització dels
productes locals de qualitat
Inversió 30.000 euros
Calendari 2012,2013, 2014

Senyalització de l’itinerari del nucli
antic per descobrir i conèixer el
patrimoni
Inversió 25.000 euros
Calendari 2013

Programa per adequació dins de
l’àmbit del nucli antic de la Ruta
d’Al-Mansur
Inversió 80.000 euros
Calendari 2013, 2014

Programa de millora de la museïtzació
del recinte emmurallat del Castell
Inversió 100.000 euros
Calendari 2011, 2012

Edició tríptic sobre el patrimoni del
nucli antic
Inversió 12.000 euros
Calendari 2013

Programa d’atenció a la població
nouvinguda
Inversió 40.000 euros
Calendari 2011, 2012, 2013, 2014

Programa d’estudi de les condicions
d’hàbitat i observatori de la gent gran
Inversió 30.000 euros
Calendari 2014

Programa per la difusió i instal·lació
dels equips de teleassistència per a
la gent gran del barri
Inversió 60.000 euros
Calendari 2011, 2012, 2013, 2014

Programa d’orientació i inserció
laboral
Inversió 60.000 euros
Calendari 2012, 2013, 2014

Programa de suport a l’emancipació
dels joves
Inversió 60.000 euros
Calendari 2013, 2014

Convivència i dinamització
sociocultural
Inversió 60.000 euros
Calendari 2013, 2014

Programa de participació ciutadana
per al desenvolupament del Pla i
foment del teixit social
Inversió 60.000 euros
Calendari 2011, 2012, 2013, 2014

Programa de suport als ajuts per a la
rehabilitació
Inversió 80.000 euros
Calendari 2013, 2014

Gestió del projecte d’intervenció
integral
Inversió 332.524 euros
Calendari 2011, 2012, 2013, 2014

Urbanització de l’entorn del Castell
(millora accessibilitat del Castell amb
la instal·lació d’un ascensor)
Inversió 218.358,42 euros
Calendari 2012

Millora de l’accessibilitat a l’interior
del recinte emmurallat del Castell
Inversió 150.000 euros
Calendari 2011, 2012

Servei d’informació, orientació i
dinamització per a les dones del
barri
Inversió 60.000 euros
Calendari 2011, 2012, 2013, 2014

TOTAL 7.645.624,42 euros



El finançament
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El pressupost total del Projecte
d’Intervenció Integral al Nucli
Antic de Calafell és de
7.645.624,42 euros.

Segons la Llei 2/2004, de 4 de juny,
de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció
especial, el finançament de la
inversió correspon al 50% entre el
govern de la Generalitat i
l’Ajuntament beneficiari de la
subvenció.

L’Ajuntament complementarà el
finançament d’algunes actuacions
del projecte amb aportacions del
Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya. Concretament,
determinades accions de la millora
de la urbanització i accessibilitat
del Castell i el seu entorn i de la
millora de la dotació d’espais verds
i places.

L’Ajuntament ha pres i prendrà les
mesures financeres adequades per
respondre al finançament del seu
50%. A més, haurà de finançar
temporalment les aportacions de la
Generalitat, ja que les obres es faran
en quatre anys, però la subvenció
arribarà en vuit exercicis.

L’objectiu de la Llei de Barris,
aprovada pel Parlament de Catalunya
el 2004, és la millora de les condicions
de vida de tots els ciutadans,
especialment dels que resideixen
en els entorns urbans més fràgils i
que aguditzen la fractura social.

Mitjançant aquesta Llei es va crear
un fons financer a disposició dels
ajuntaments que presentin projectes
de rehabilitació integral de barris,
àrees urbanes i viles en general. Les
aportacions de la Generalitat
representen prop d'un 50% del
pressupost global de l'actuació, que
cofinancen els ajuntaments.

La Llei estableix que poden rebre
finançament del fons aquells
municipis que presentin plans de
millora per a barris o àrees, que es
trobin, s'hagin trobat o puguin
trobar-se en processos de
degradació urbanístics, amb
pèrdua o envelliment de població i
amb problemes econòmics o socials
greus, com ara elevades taxes d'atur.

És una fórmula que ha beneficiat
144 barris de tota Catalunya i que
en set anys ha representat un volum
d’inversio de 1.400 milions d’euros.
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L’Ajuntament de Calafell i el
departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat
(actualment departament de
Territori i Sostenibilitat) van signar el
3 de desembre de 2010 el conveni
de col·laboració per tirar el Projecte
d’Intervenció Integral al Nucli Antic.

Van signar l’alcalde de Calafell,
Jordi Sánchez, i el llavors conseller
Joaquim Nadal.

L’antic conseller va destacar que la
signatura era una gran notícia
perquè significava “l’aportació de
recursos públics per resoldre
problemes històrics que són
més  fàcils d’abordar amb la
col·laboració conjunta del
govern català i l’Ajuntament”.

I l’alcalde va agrair “la sensibilitat
que ha tingut el govern de la
Generalitat per estar proper als
ajuntaments. Sense la Llei de
Barris les millores que s’han fet
a un munt de municipis no
haurien pogut tirar endavant”.
Jordi Sánchez va dir també que les
actuacions ja realitzades durant el
mandat 2007-2011 al nucli antic
de Calafell i les previstes en el
projecte de la Llei de Barris, “seran
un gran revulsiu, un autèntic
abans i després per al sector
situat als peus del Castell”.

L’acord
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