
 

 

50 PROPOSTES D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE CALELLA 

PEL 2014 

 

 

1. Pla i dotació econòmica per l’asfaltat de carrers el 2014, de manera que els forats i 

desnivells quedin tapats i en bones condicions 

2. Pla i dotació econòmica per ampliar voreres el 2014 i fer-les accessibles 

3. Pla i dotació econòmica per rehabilitar façanes d’edificis i persianes de locals privats 

4. Augmentar la dotació econòmica a la Fundació Habitat Solidari 

5. Augmentar la partida de subvencions per habitatges de joventut, i no disminuir-la 

6. Implantar un nou ajut per a qui aporti habitatges desocupats a la Fundació Habitat 

Solidari (ajut del 50% de subvenció de la quota de l’IBI per als titulars de l’immoble 

desocupat). Previsió d’un fons per aquesta subvenció 

7. Creació d’una Oficina Municipal d’Habitatge i Locals Comercials, on integrar la 

Fundació Hàbitat Solidari, i amb la finalitat d’assessorar i promoure les polítiques locals 

d’habitatge i locals comercials desocupats 

8. Resoldre per fer més segur el pas de vianants i bibicletes en el tram del passeig del 

cementiri, des de la casa de pescadors fins al cementiri vell 

9. Millorar els murs i parets del passeig del cementiri i adequar l’entorn d’aquest 

passeig, per fer-lo més agradable i atractiu 

10. Millorar l’entorn i el manteniment dels carrers compresos en la zona entre la 

Carretera d’Hortsavinyà i la Riera Capaspre, per sobre la NII 

11. Instal·lació de nous fanals en carrers de la ciutat que queden foscos quan es fa de 

nit 

12. Establir un pla i implantar, progressivament, mesures d’estalvi i eficiència 

energètica en l’enllumenat públic municipal. Preveure una dotació econòmica per 

aquesta finalitat 

13. Establir un pla i implantar, progressivament, mesures d’estalvi i eficiència 

energètica en els diferents equipaments municipals. Preveure una dotació econòmica 

per aquesta finalitat 

14. Millorar l’enjardinament del passeig de Manuel Puigvert 

15. Instal·lar jardineres al passeig de Manuel Puigvert, entre la Riera Capaspre i la zona 

lúdica i d’esbarjo per a infants, de manera que quedi un tram endreçat i ben delimitat 

entre els cotxes i el passeig per a vianants.  

16. Dotació econòmica específica per millorar el passeig de sorra paral·lel al passeig 

Manuel Puigvert, sovint ple de sots i descuidat. 

17. Neteja de l’exterior (impacte visual lamentable a dia d’avui) i millores urgents per 

evitar que caigui i es deteriori de forma irreversible l’edifici de l’Hostal Vell 

18. Proposta per estudiar i valorar la creació d’un espai on es cursin estudis de 

formació professional en l’àmbit de la salut (vinculats a l’Hospital Sant Jaume) a 

l’Hostal Vell. 

19. Proposta per estudiar i implantar, a mitjà termini, l’arxiu històric de la ciutat a la 

Fàbrica Llobet i Guri. 



 

20. Arranjament dels lavabos del Parc Dalmau  

21. Millorar les zones d’esbarjo i de gronxadors del Parc Dalmau 

22. Pla d’actuacions per condicionar el Parc Dalmau (manteniment inexistent!) 

23. Millora de l’accés  a la zona de les Roques des de la platja de Garbí. 

24. Estudiar un nou accés (tipus escala) per accedir al Far des de la Platja de la Vinyeta, 

creuant la carretera per sota, sense haver de creuar la carretera per sobre ni haver 

d’arribar fins al pont de fusta. 

25. Instal·lar miralls en cantonades i creuaments amb escassa visibilitat en la mobilitat 

amb vehicles, com a millora de la seguretat viària 

26. Millorar les freqüències del bus entre l’Hospital de Calella i l’Hospital de Blanes 

27. Dinamitzar el Consell de Joves 

28. Recuperar la titularitat municipal del teatre Orfeó  

29. Reforma de l’edifici del mercat municipal per fer-lo més visible, promoure la 

instal·lació de noves parades, i millorar-ne els accessos, agafant com a base el projecte 

aprovat per l’ajuntament el 2011 

30. Millora de l’entorn del mercat (carrer Sant Joan) amb la finalitat d’eliminar 

qualsevol barrera arquitectònica i fer més atractiva l’arribada dels vianants a l’edifici 

del mercat 

31. Rehabilitació de la primera planta de l’antiga Biblioteca Cosata i Fornaguera, 

estudiant la possibilitat de fer-hi un centre d’interpretació sobre l’arquitecte Jeroni 

Martorell 

32. Fer els requeriments i les actuacions subsidiàries necessàries per tal de netejar i 

condicionar els solars abandonats 

33. Plantar flors i embellir les zones verdes de la ciutat 

34. Millorar la pàgina web municipal, fer-la més àgil i fàcil per a la consulta de tràmits 

ciutadans, i adaptar-la per les persones que pateixen una discapacitat visuals 

35. Desplegament de zones WI-FI a diferents punts de la ciutat 

36. Pressupostar i executar la reubicació d’entitats i la creació d’espais polivalents a la 

fàbrica Llobet i Guri, d’acord amb el Pla Estratègic d’Usos 

37. Dotació econòmica per fer un ateneu de joves a la Fàbrica Llobet i Guri 

38. Compra i instal·lació d’elements per reduir l’impacte visual dels contenidors no 

soterrats 

39. Canvi d’ubicació de parquímetres i altre mobiliari urbà que dificulta la mobilitat 

dels vianants per les voreres o la visibilitat dels conductors de vehicles.  

40. Arreglar i pintar les baranes metàl·liques del lateral de la NII, a la zona de les 

roques (sota el far) 

41. Pintar les baranes de la via del tren, al llarg del carrer Anselm Clavé 

42. Arreglar els paviments de diferents punts de la ciutat que es mouen 

43. Continuar el parterre que comença a la part inferior de la barana del costat del 

pont de la Riera Capaspre (banda muntanya), de manera que l’enjardinament de la 

zona quedi uniforme 

44. Arreglar els desperfectes del pont de fusta de la Riera Capaspre 

45. Impuls i dinamització del Consell de Ciutat  



 

46. Coordinació amb altres municipis per crear rutes d’interès turístic comarcal, per 

posar en valor el patrimoni local i la identitat local (Museu/Far/Refugi antiaeri/Caseta 

pescadors...) 

47. Augmentar la quantitat de diners en concepte de subvencions per entitats de 

cultura, esportives i de joventut 

48. Estudiar la ubicació d’espais per a emprenedors a la Fàbrica Llobet i Guri (viver 

empreses) 

49. Signatura d’un acord entre l’ajuntament i Gestaigua amb la finalitat de certificar el 

compromís d’evitar el tall de subministrament d’aigua a les persones amb dificultats 

econòmiques (pobresa energètica) 

50. Amb els diners que es volen invertir pel projecte del Museu del Turisme, promoure 

i desenvolupar els següents projectes: 

a. Senyalització del patrimoni local i de rutes per posar-lo en valor, entre els 

residents de Calella i els visitants. Instal·lació de panells informatius en punts 

estratègics de la ciutat (a prop de l’estació, a la parada de busos del carrer 

Tramuntana, a la parada d’Informació i Turisme, del Mercadona, del Parkingsol, per 

donar a conèixer als visitants els atractius turístics més importants de la ciutat 

(vinculats al patrimoni i identitat locals). Rètols del tipus “Què veure i visitar a Calella?” 

b. Desenvolupament del projecte museològic del Museu Arxiu i del projecte de 

museïtzació de les Torretes, per donar un nou impuls al coneixement de la nostra 

història i patrimoni, i dinamitzar elements patrimonials. 

c. Rehabilitar i donar un ús definitiu a la  sala del primer pis de l’antiga 

biblioteca Costa i Fornaguera. 

d. Rehabilitació del Teatre Orfeó Calellenc, com a sala d’actuacions de petit 

format. 

e. Rehabilitació bàsica de l’edifici de Can Saleta, edifici molt deteriorat i en perill 

de desaparèixer.  

 

 

 

 

 

 

  


