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El Calafell que mereixem
Als meus veïns:

Fa gairebé 20 anys vaig decidir instal·lar-me amb la 
meva família a Calafell, un municipi costaner amb una 
llum especial, la del Mediterrani, i amb la presència 
del mar, una cosa indispensable per a mi, però amb 
un encant especial. Amb un patrimoni medieval com 
és el nostre Castell de la Santa Creu, l’Ermita de San 
Miguel, la Ciutadella Ibèrica o la Casa Barral. Un 
municipi que m’ha robat el cor i pel qual és un orgull 
poder treballar.

Fa uns anys vaig decidir fer un pas al capdavant i 
participar en política davant la necessitat de posar 
el meu granet de sorra per a millorar el país on visc, 
on ha crescut el meu fill i on formarà la seva família. 
Ho vaig fer també pels meus pares i avis que han 
treballat per les llibertats i per donar-nos la societat 
del benestar, i perquè no volia enrojolar-me si algun 
dia el meu fill em preguntés que havia fet jo pel meu 
país, per això estic en Ciutadans.

Fa 4 anys, vaig tenir l’honor de ser regidor de Ciutadans 
per Calafell, en aquest temps m’he adonat de la 
necessitat de treballar per Calafell amb un projecte 
modern, net, sense amiguismes, amb persones 
valentes que treballen per la unitat, la igualtat i 
que creïn oportunitats; que treballin pel comerç, el 
turisme, l’esport, la cultura i que realitzin una gestió 
neta i transparent. Un equip com el de Ciutadans que 
posi en el centre de la política a la persones.

Crec a Calafell, en els seus veïns, en les seves 
possibilitats. En democràcia totes les opcions són 
lícites, però des de Cs Calafell creiem que no podem 
perdre més oportunitats i que els partits que han 
governat des de sempre han deixat passar massa. Si 
vols resultats diferents has d’usar fórmules diferents.

Hi ha moltes formes de treballar, moltes formes de 
viure, en Ciutadans triem treballar i viure amb il·lusió, 
amb esperança, amb somnis de millora, no cal tenir 
por, ni cal resignar-se, no totes les persones són 
iguals, ni tots els polítics som iguals.

El projecte municipal que encapçalaré somia amb un 
Calafell per a TOTS, que inclou també als que pensen 

diferent, en Cs Calafell portem 4 anys treballant per 
solucionar els problemes diaris dels veïns que ens 
demanen ajuda sense preguntar ni a qui voten, ni el 
que pensen. El Calafell de Ciutadans és un Calafell 
on tots treballem junts i on tots gaudim del nostre 
entorn, però per a aconseguir el Calafell que somiem 
us necessitem a TOTS, et necessitem a TU.

No et quedis a casa el 26 de maig, està a la teva mà 
aconseguir el Calafell que mereixem. Tria somiar, tria 
il·lusionar-te, tria canvi, tria Ciutadans. 

Jose Manuel Tejedor
Alcaldable de Cs per Calafell a les eleccions 
municipals del 26-M



Jose Manuel Tejedor González
Tècnic Especialista en línies i xarxes elèctriques, i Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals. 
Portaveu de Cs Calafell en el passat mandat 2015-2019, defensant els valors Constitucionals i 
treballant pel Calafell que ens mereixem i com vam prometre sent la veu de TOTS els nostres 
veïns. Crec fermament que cap de nosaltres és millor que tots nosaltres junts i que quan ens unim 
som capaços de fer coses extraordinàries.

Equip Taronja

Javier Alvarez Laperal
Graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica per la UPC. 
Actualment cursant el Màster en Enginyeria 
Electrònica i Automàtica.

Ana Maria Sampedro Bastos 
Experiència laboral com a Comerciant autònoma 
i Administrativa en el Sector Sanitari. Membre 
de la Comissió de Garanties del partit i 
Coordinadora de Cs Calafell.

Concepción García Gautier
Magisteri en facultat d’educació en la universitat 
complutense de Madrid. 
Grau en conservatori superior de dansa de 
Madrid. Maria d’Àvila (CSDMA).

Jordi Pérez Sola 
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia 
per la UAB.
Tècnic en la Diputació de Barcelona. 

Bibiana Vidal Rusca
Empresaria d’oci nocturn, hosteleria i actualment 
comerciant de Calafell.  Dissenyadora de Moda. 
Técnic en promociò visual. Master en protocol 
i events. 

Carlos Enrique Maiola
Llicenciat en ED Física i esports homologat en 
INEF per la Universitat de Barcelona.
Mestre i professor de ED física finalitzat. 
Entrenador federat en futbol sala, vóley i 
bàsquet.

No som una llista  

Som un projecte



El partit del canvi i de la ciutadania
Les nostres primeres accions

Publicarem el nostre programa electoral en la pàgina web de 
l’ajuntament i establirem mecanismes periòdics d’avaluació.

Exigirem dedicació exclusiva a Alcalde i Regidors de Govern, que no 
podran exercir cap altra activitat professional remunerada 
incompatible amb el càrrec.

A l’inici i al final del mandat farem una auditoria externa, i el resultat 
es farà públic. La confiança s’aconsegueix amb transparència real.

Aplicarem una fiscalització rigorosa dels contractes de serveis i de les 
obres que es realitzin en el nostre municipi.

Eliminarem del nomenclàtor de Calafell la Plaça 1 d’Octubre i la 
denominarem Plaça de la Concòrdia.

Implantarem un Pla de Formació Contínua pels empleats públics i ens 
recolzarem en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Fomentarem els valors d’unitat, solidaritat, veïnatge i treball en equip 
entre totes les entitats i zones del municipi. El millor Calafell és el que 
suma.

Un Calafell de futur, 
inclusiu per a TOTS, 
d’oportunitats, un referent 
en tot el Mediterrani, que 
potenciï la seva cultura, 
atractiu per a viure i crear 
una família, acollidor per a 
turistes perquè s’enamorin 
del nostre entorn. Ser una 
ciutat esportiva a nivell 
nacional i internacional.

Unir els 3 nuclis i 
urbanitzacions per donar i 
obtenir el millor de TOTS. 
Crear una marca i segell de 
qualitat per poder oferir el 
millor de nosaltres mateixos. 
Una ciutat neta, ecològica, 
sostenible, amiga dels 
animals i respectuosa amb les 
persones i el medi ambient. 
Ser un municipi solidari, 
l’important són les persones.

Unitat

Compromís

Il·lusió i Passió

Qualitat

Equip

Llibertat

Confiança i Regeneració

Visió Misió Valors
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- Posarem en marxa de la Mesa Local de la Discapacitat.

-Impulsarem  la creació d’una Residència de Grans Discapacitats. 

- Augmentarem el número d’ambulàncies i ampliarem el seu horari.

-Crearem el Portal del Voluntari i la Borsa del Voluntariat. Dissenyarem 
programes de voluntariat que permetin la participació de persones 
majors en projectes educatius, culturals i d’oci.

-Fomentarem la recollida d’aliments frescos a punt de caducar dels 
nostres supermercats perquè arribin a les famílies vulnerables.

-Vetllarem per l’accessibilitat universal als parcs infantils i al Patrimoni 
del nostre municipi. 

Posarem en marxa les nostres mocions presentades en el mandat anterior denegades 
o aprovades, però guardades en un calaix, perquè puguin beneficiar-se d’elles els 
veïns de Calafell.

Instarem a la Generalitat per a dotar de Serveis d’Urgències i Proves diagnòstiques al 
dispensari de Segur de Calafell per convertir-lo en un veritable CAP.

Promourem el lloguer social mitjançant acords entre oferents i demandants 
d’habitatge i finançant les despeses de formalització de l’arrendament. D’aquesta 
manera es facilitarà l’accés a l’habitatge de lloguer a preus moderats. Aquesta gestió 
es realitzarà mitjançant la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social de l’Ajuntament de 
Calafell.

Promourem plans per a la detecció precoç de la violència 
masclista amb campanyes de sensibilització i suport a 
les víctimes i als seus fills.

Dotarem al menjador solidari de serveis de neteja 
personal, dutxes i bugaderia, per pal·liar les necessitats 
d’higiene de les famílies més desfavorides del nostre 
municipi. D’aquesta manera s’aconseguirà que ningú es 
senti vulnerable ni atacat en la seva dignitat.

Fomentarem  polítiques de recolzament a la família: 
mesures per facilitar la criança dels fills i d’envelliment 
actiu i participatiu.

Protegirem a col·lectius vulnerables, a les persones amb 
discapacitat o diversitat funcional i lluitarem contra 
l’assetjament escolar des de projectes municipals de 
prevenció. 

Impulsarem polítiques per al col·lectiu LGTBI.

Modernitzarem els serveis socials municipals, allunyant-
nos de polítiques socials que només donen solucions 
pal·liatives en favor d’altres dirigides a augmentar 
l’autonomia personal i la capacitat individual.



Reforçarem les labors del cos de Policia mitjançant la instal·lació de càmeres de seguretat en els 
principals carrers comercials o d’afluència de vianants en les zones de Segur de Calafell, Calafell Poble 
i Calafell Platja. Les imatges així obtingudes podrien facilitar  la investigació de possibles delictes.

Vetllarem per la seguretat dels vianants col·locant sistemes de control fotogràfic d’infraccions de 
trànsit en els principals semàfors de la Crta. Barcelona i Rambla Mossèn Jaume Tobella.

Elaborarem un cens dels edificis i habitatges ocupats. L’administració local actuarà en aquelles 
ocupacions que generin inseguretat o conflicte amb altres veïns.  

Potenciarem la lluminositat de l’enllumenat públic, especialment en les zones més sensibles a la 
inseguretat ciutadana o que tinguin una major afluència de vianants.

Augmentarem el número de desfibril·ladors en el municipi especialment en les zones de màxima 
afluència. L’administració promourà cursos sobre el seu ús i les actuacions en RCP (Reanimació 
Cardio Pulmonar).

Establirem un dipòsit municipal pròxim a la policia local, per a vehicles retirats per la grua de 
permanència temporal.

Crearem una Comissària de Policia real i efectiva en les 
Dependències Municipals de Segur de Calafell que doti 
els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia a aquesta zona del 
municipi de presència policial. En aquest equipament es 
podran realitzar totes les gestions administratives de l’àrea. 

Crearem la figura dels Agents de Platja uniformats durant 
el període estival per a donar compliment a les ordenances 
de platges i convivència. Actuaran en les 3 zones de platja: 
Segur de Calafell, l’Estany-MasMel i  Calafell.

Desenvoluparem la figura dels Agents Cívics uniformats 
,amb poder sancionador, per a fer complir les ordenances de 
convivència i tinença d’animals en els espais públics. Tindran 
presència en els nuclis urbans de Segur de Calafell, Calafell 
Poble i Calafell Platja.

Crearem la figura del Policia de Barri y potenciar patrulles a 
les urbanitzacions que farà labors de vigilància en contacte 
amb comerciants i veïns.

Estudiarem, juntament amb la Generalitat, la instal·lació 
d’una comissaria de Mossos d’Esquadra en el municipi que 
reforci la seguretat i descongestioni les labors de la ja existent 
al Vendrell per complir la ràtio del cos policial a la comarca. 



Posarem en marxa una Mesa Especial Del 
Comerç per potenciar la importància del sector 
del comerç i restauració en la promoció del 
nostre municipi i en la seva economia i ocupació. 
La seva finalitat serà coordinar i unir esforços per a 
dinamitzar el sector i fer-lo protagonista i motor de 
desenvolupament econòmic.

Potenciarem la xarxa comercial del municipi facilitant 
el consum de proximitat, afavorint esdeveniments i 
campanyes específiques per al comerç i l’hostaleria. Crearem 
targetes promocionals i/o de pagament convertint el comerç i 
la restauració del nostre municipi en un gran eix comercial.

Convertirem a Segur de Calafell en un referent firal facilitant la 
instal·lació d’un recinte en el Port de Segur.

Crearem un Museu Agrari a Calafell Poble d’activitats, eines i productes 
del sector, creant un espai de degustació de vi, oli i productes típics de 
la comarca del Baix Penedès, potenciant la D.O. i fomentant l’enoturisme 
i el turisme gastronòmic a Calafell.

Crearem el Segell de Qualitat Calafell i un òrgan col·legiat per a impulsar la 
qualificació i millora del sector turístic.

Promourem un veritable centre comercial a l’aire lliure 
en la zona de botigues de Calafell Platja y Segur de 
Calafell, millorant la il·luminació dels carrers, neteja, 
escenografia i estilisme i ampliant la zona per a vianants 
a la totalitat del carrer Vilamar.

Actuarem contra el “top manta” mitjançant la modificació 
de l’ordenança municipal per a poder sancionar a 
aquells que comprin els seus productes. Senyalitzarem 
la zona marítima amb cartellería específica informant 
d’aquesta prohibició (en estreta col·laboració amb 
hostalers, hotelers i comerciants).

Rebaixarem la taxa d’obertura per als negocis innocus i 
agilitarem les gestions administratives per a obertures 
de comerços.

Crearem un servei d’assessorament i d’ajudes per a 
la implantació de nous comerços en el municipi i la 
promoció dels ja existents. 

Gaudint de Calafell



Jose Manuel Tejedor Gonzalez

Javier Álvarez Laperal

Ana Maria Sampedro Bastos

Concepción García Gautier

Jordi Peréz Solà

Bibiana Vidal Rusca

Carlos Enrique Maiola

Margarita Vargas Salguero

Alexandre Edo Calzado

Maria José Rodrigo Lorente

Ramiro Manuel Ramirez Cornado

Ángeles Desirée Salazar Bardales

Alexis Diaz Cortés

Patricia Lascorz Moreno

Tomás García Hierro

Cristina Avellan Guerrini

Leonel Carlos Maiola

Juana Navarro Bustos

Alfonsa Porras Rodriguez

Antonio Avellá Medel

Manuel Cejas Prieto

Martin López Fernandez

María Martina Maiola

Juan José Martínez Arcas
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Potenciarem la cultura en tots els nuclis del municipi. Donarem 
suport a activitats i esdeveniments que donin a conèixer les nostres 
tradicions culturals, així com el nostre patrimoni i entorn.

Impulsarem un Concurs Literari amb categories infantil, juvenil i 
adults en castellà, català i llengua estrangera. Aquest concurs 
s’anomenarà Carlos Barral, potenciant així la Casa Barral i la 
literatura com a expressió d’art i cultura.

Promourem xerrades literàries i la presentació de llibres en els 
diferents nuclis del municipi, com la a Casa Barral, Port de Segur i 
Biblioteca Ventura Gassol de Calafell poble.

Posarem en marxa la moció de Ciutadans aprovada en ple municipal 
sobre l’accessibilitat universal al nostre patrimoni mitjançant la 
implantació d’àudioguies, models 3D, i sistemes de realitat virtual i 
realitat augmentada de llocs d’interès del nostre municipi

Donarem més promoció i visualització a la Sala d’Exposicions de 
Calafell Platja, mitjançant concursos i exposicions artístiques.

Adequarem els equipaments esportius perquè TOTS els esportistes de TOTES les 
disciplines puguin desenvolupar la seva activitat d’una forma digna i complerta.

Dotarem a Segur de Calafell d’unes instal·lacions polivalents on s’aculli diferents modalitats 
esportives i la realització d’activitats lúdiques.

Promocionarem els diferents esports mitjançant un projecte municipal de cohesió social. 
Un projecte esportiu integrador que faci de l’esport de Calafell un pilar important i 
protagonista de la nostra promoció turística.

Potenciarem una relació periòdica i pròxima amb TOTES les entitats esportives, que rebran 
per part de l’ajuntament assessorament i suport.

Adequarem les instal·lacions esportives municipals, així com els seus voltants, (pàrquing, 
accessos…).

Potenciarem el Port de Segur com a centre neuràlgic de l’esport i turisme nàutic. 



Calafell Sempre Jove
Crearem el Consell de Joventut com espai de participació 
dels joves en la vida del municipi i de coresponsabilitat en 
la presa de decisions.  

Fomentarem l’esperit emprenedor entre els joves mitjançant 
la creació d’un programa específic: “Creure és Crear”.

Sol·licitarem a la Generalitat una ajuda o subvenció per a la 
gratuïtat dels llibres de text a les nostres escoles (Proposta 
de Ciutadans aprovada al Parlament de Catalunya)

Potenciarem l’ensenyament trilingüe en les escoles bressol 
municipals.

Reforçarem l’educació per a la convivència en els col·legis 
i instituts: cursos periòdics de seguretat viària, prevenció 
a les addiccions en joves, reanimació cardiopulmonar i 
civisme.

Crearem el programa “Calafell Parla”, cursos 
destinats a obtenir el títol oficial d’idiomes. Signarem 
un conveni amb la Universitat de Cambridge per a 
poder realitzar l’examen oficial d’idiomes en el nostre 
municipi. Els cursos destinats a l’obtenció d’aquest 
títol seran finançats en part per l’ajuntament. 

Ampliarem l’oferta cultural i d’oci per als joves 
habilitant zones i espais específics. Crearem “Calafell 
Sempre Jove”, un programa anual d’activitats juvenils 
amb fires, concerts, activitats nàutiques i interacció 
amb la naturalesa.

Potenciarem el Parc Nadalenc, que esdevindrà un 
espai d’oci i tradicions amb activitats per a tota la 
família.



Per a Ciutadans Calafell PetFriendly és molt 
més que un titulo, és una actitud conscient i 
respectuosa amb els animals, però també amb 
l’entorn i la naturalesa.

Una ciutat amiga dels animals és aquella conscient 
que les mascotes no són “coses”, són part de la 
nostra família i que han de conviure en harmonia 
amb els veïns i l’entorn.

Ens comprometem a millorar i realitzar un 
manteniment adequat de les “àrees d’esbarjo per 
a mascotes” i dels “pipicans” per mantenir-los nets 
i higiènics. 

Crearem un alberg municipal per a animals amb la 
finalitat de contribuir al seu benestar, fomentar el 
respecte als animals entre els més joves i promoure 
les teràpies assistides amb animals de companyia.
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Redefinirem les freqüències dels serveis de neteja i manteniment perquè es reparteixin de manera 
equitativa entre les diferents zones del municipi. 

Netejar les finques rústiques de propietat municipal i exigirem als propietaris de finques sense 
edificar la seva neteja i manteniment.

Elaborarem un Pla d’Acció Municipal Ambiental que faci de Calafell un exemple d’ajuntament 
sostenible i respectuós amb el medi ambient sota la consigna “Pensa globalment, actua localment”.

Adequació dels vehicles municipals a les tecnologies netes.

Promourem una neteja de muntanyes ecològica, natural i sostenible.

Recuperarem i rehabilitarem la xarxa de camins naturals per fer de l’entorn de Calafell un espai 
per a passejar.

Protegirem i conservarem els espais verds del municipi: parcs, jardins i entorn natural, dotant-los 
d’accessibilitat universal.



El preu es el que pagues, el valor es el que repsEl Calafell que mereixem , ,
Il·luminarem els passos de vianants del Passeig Marítim i els dotarem de 
mecanismes de control i prevenció d’accidents.

Millorarem l’estat de les marquesines de les parades d’autobús existents i 
instal·larem en aquells llocs on no existeixen.

Millorarem les voreres i l’espai urbà (mobiliari, zones verdes, asfalt, etc.) 
mitjançant un Pla Integral de Via Pública que prioritzi les actuacions 
segons criteris objectius i no electoralistes.

Incrementarem el nombre de places d’aparcament municipal adequant 
superfícies de propietat municipal amb aquesta finalitat.

Ampliarem zones d’aparcament per a persones amb discapacitats motores, 
especialment en zones comercials i administratives.

Treballarem per evitar les inundacions en el nostre municipi, analitzant les 
condicions pluviomètriques (cicle aigua, règim de pluges…) i millorant la 
neteja de rieres i conduccions. 

Estudiarem mitjançant criteris de coherència i seguretat viària i per als 
vianants la reubicació dels contenidors.

Continuarem treballant perquè Calafell es converteixi en una Smart City. 
Per a això la nostra prioritat serà garantir l’accés a la fibra òptica en tots els 
habitatges del nostre municipi. 

Revisarem a la baixa les taxes municipals (guals, escombraries, aigua...)

Eliminarem la Zona Taronja, que ha penalitzat als veïns, als comerciants i 
hostalers i que només ha tingut un afany recaptatori.

Realitzarem un estudi per a avaluar la tarifació del pagament de la zona blava 
a partir de les dues hores d’estacionament. Així aconseguiríem restablir el 
seu legítim objectiu: la rotació dels vehicles i no l’augment de la recaptació 
municipal. 

Deixarem sense efecte el cobrament de l’Impost de les Plusvàlues per a les 
famílies que no obtinguin benefici econòmic en la venda dels seus immobles.

Buscarem l’acord amb els ajuntaments limítrofs per a mancomunar serveis amb 
la finalitat d’aconseguir el màxim d’estalvi. 

Continuarem l’acció conjunta dels municipis de la costa i altres afectats de 
la comarca pels peatges de l’autopista C-32 amb la finalitat d’eliminar-los o 
rebaixar el seu preu.

Auditarem els contractes que l’ajuntament té concertats amb les empreses 
prestadores de serveis sota criteris de màxima eficàcia i eficiència. 

Treballarem per activar el nostre Parc empresarial facilitant l’assentament 
d’empreses en el nostre municipi.



Calafell transparent i obertLleial a la Constitucio,

Proposem crear la figura del 
Defensor del Ciutadà, com a garant 
dels drets dels ciutadans davant 
l’administració. La seva elecció es 
realitzarà sota criteris meritocràtics, 
defensarem la seva autonomia i les  
seves resolucions tindran caràcter 
vinculant per a l’administració 
municipal.

Abandonarem l’AMI (Associació de Municipis per la Independència) i no es subvencionarà amb diners 
públics a cap entitat que tingui per objectiu la promoció  d’accions contràries a la Constitució o que 
exhibeixi banderes o proclames que atemptin contra la convivència ciutadana.

Eliminarem del nomenclàtor de Calafell aquells noms susceptibles de crear divisió entre els ciutadans. 
La plaça 1 d’octubre passarà a nombrar-se Plaça de la concòrdia.

Reposarem els símbols constitucionals en els edificis públics retirats en aquest mandat per l’equip de 
govern format per PSC, PP, UAM i retirarem aquells que no tinguin caràcter constitucional, vetllant 
així pel compliment de les lleis.

Ens comprometem a que les dues llengües oficials siguin d’ús en l’administració local en igualtat de 
condicions, i que així quedi reflectit el reglament d’ús lingüístic de l’ajuntament.

Ens oposarem a tota proposta contrària a la Constitució, l’Estatut de Catalunya i als mecanismes 
democràtics legalment establerts.

No permetrem la presència a l’espai públic de símbols ideològics que no respectin la normativa de 
convivència ciutadana. 

Ens comprometem a la celebració 
anual d’un Debat Sobre l’Estat de la 
Ciutat, que contribueixi a una major 
democratització del govern local 
i a un increment de la confiança 
de la ciutadania. En aquest debat, 
els ciutadans i associacions 
podran plantejar preguntes lliure i 
obertament.

Potenciarem els Consells de 
Participació Ciutadana i farem 
que siguin una veritable eina de 
treball i col·laboració entre el 
teixit associatiu, la ciutadania i 
l’ajuntament.



Ciutadans Calafellcalafell.ciudadanos-cs.org

@Cs_Calafell @Ciutadans.de.Calafell @cs_calafell

EQUIP
TARONJA

www.ciudadanos-cs.org/hazte-simpatizante

www.ciudadanos-cs.org/afiliate

Uneix-te a l’equip 
Taronja de Ciutadans

Obrim junts una nova 
etapa!

Segueix-nos en les nostres 
xarxes socials




