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Esquerra Republicana de Catalunya-Grup Municipal (Calella, Maresme) 
PARC DALMAU de Calella 
Calella, desembre de 2015 
 

Des del grup municipal d’ERC-Calella presentem la proposta de millora del Parc 

Dalmau de Calella. Un projecte de millora de l’espai verd més important de la ciutat i 

amb la finalitat de poder-lo gaudir els 365 dies l’any. Un pulmó verd que en 

l’actualitat deixa molt que desitjar i que creiem que amb la voluntat de tots i amb peti-

tes inversions distribuïdes en diferents fases i prioritats podríem millorar. 

Per a nosaltres es tracta d’un gran projecte per la ciutat, un projecte de futur per a 

tots els calellencs i per a tots els qui ens visita. 
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I. PRIMERA DE FASE D’ACTUACIÓ 

Aquesta primera fase pensem en aquelles millores més inmediates a fer en tot el 

Parc. 

1. Neteja del bosc. Cal una neteja de tot el bosc, sobretot pensant de cara a la 

prevenció de possibles incendis de cara a l’estiu. En aquests moments el bosc no 

es troba net i cal una neteja a fons del mateix. No ens oblidem que ja hi ha hagut 

casos d’incendis en la zona del parc. 

Sotabosc del Pati de l’Ós 

En aquests darrers anys les alzines han agafat molta presència i dificulta la con-

vivència amb els pins, inclús entre elles mateixes. Les alzines no poder créixer i es-

tan destinades a la seva marginació. I cal no oblidar-nos que es tracta d’un Parc 

Urbà. 
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Pati de l’Ós 

 

Baixada des del dipòsits al Pati de l’Ós 
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Baixada des dels dipòsits al Pati de l’Ós 
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2. Abalisament zones perilloses (zona paret Fàbrica Llobet, zona “la pedrera”...) 

Creiem que és necessari abalisar i senyalitzar correctament aquelles zones que ara 

mateix són perilloses per a tothom, però principalment per als menors.  

Proposem allargar la tanca ja existent a la “pedrera” fins que quedi coberta tota la 

zona que exposada al barranc. De la mateixa manera que proposem fer-ho a la zona 

de la Fàbrica Llobet. 
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3. Rehabilitació d’algunes de les zones ja existents al Parc i que actualment es 

troben en desús. 

Pensem en obres que pel seu disseny i la seva història dins el Parc necessiten 

tornar a formar part d’aquesta zona d’esbarjo, com és el cas dels antics lavabos de 

la pujada cap al Pati de l’Ós. 
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Pensem en la seva rehabilitació i proposem la posada en marxa durant l’epoca 

d’estiu d’una petita oficina d’informació turística de la nostra ciutat, així com el punt 

de sortida dels diferents circuits de l’Anella Verda de Calella (AVdC).  
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Pensem en un espai que no tan sols ens serveixi com a oficina d’informació turís-

tica, sinó també com un possible punt de sortida de visites guiades per tot el patri-

moni de la nostra ciutat, itineraris de fauna i flora del parc, així com rutes guiades per 

l’Anella Verda de Calella (mitjançant un servei de voluntariat calellenc o joves que 

hagin obtingut el curs de monitor de lleure que ofereixi l’Ajuntament de Calella). 
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4. “Zona del laberint”. Rehabilitació de les escales d’accés al Pati de l’Ós, actua-

ment en desús, deixades i amb materials perillosos pels més petits. 

Proposem la creació d’una zona infantil pedagògica en cada replà de les escales. 

Una zona que pugui ser visitada lliurement per tothom que visiti el Parc, així com 

també per a totes les escoles. Proposta: laberint del contes, laberint dels animals, 

etc.  
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5. Posada en marxa durant l’estiu del “BiblioParc Concepció Organ” 
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Zona de lectura per a petits i grans. Una zona de lleure pensada per fomentar la 

lectura dels més petits així com una zona de lectura per joves i grans. Pensem en 

una petita reforma del sortidor i muntatge d’una petita caseta de fusta o un vehicle 

mòbil integrat en l’entorn (tipus “caravana”), juntament amb taules i cadires. Una zo-

na on trobar la premsa diària així com llibres i revistes. Tot aquest material de lectura 

seria per a ús solament dins del mateix BiblioParc, un cop utilitzat seria retornat a la 

mateixa caseta. La gestió del BiblioParc podria ser portat a terme per una persona 

de la mateixa Biblioteca de Calella o voluntariat calellenc. 

 

BiblioParc 

“Concepció Organ” 
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6. Posada en marxa de la Cafeteria del Pati de l’Ós. 

Pensem en una cafeteria mòbil, integrada amb l’entorn, que ofereixi un servei de 

Cafeteria-Bar per totes aquelles persones que el visitin.  

 

7. L’ANELLA VERDA DE CALELLA (AVdC) 

 

Aquest és un primer esboç que mostra el que creiem que pot ser un atractiu més 

per a la nostra ciutat: l’Anella Verda de Calella (AVdC). 

Creació de diferents circuits: 

- CIRCUIT PATRIMONI (AVdC-CP): circuit a peu per conèixer tot el patrimoni de 

la ciutat. Apte per a tothom. 

- CIRCUIT MAR (AVdC-CM): circuit a peu arran de mar, pensat per a tothom i to-

talment adaptat (circuit inclusiu). 

- CIRCUIT MUNTANYA 1 (CM1): circuit a peu però amb desnivell, pensat per a 

totes aquelles persones que busquen les vistes més boniques de la nostra ciutat. 

- CIRCUIT MUNTANYA 2 (CM2): circuit a peu amb desnivell, pensat per a espor-

tistes que volen incloure en “trailrunning” en el seu entrenament. 

 

Des del Grup Municipal d’Esquerra Calella creiem que aquest és un projecte de 

futur per a tots els calellencs i per a tots els que ens visiten. Pensem que és un privi-

legi poder disposar d’aquest espai verd a la nostra ciutat, i que amb la voluntat de 

tots podem millorar fàcilment i fer-lo atractiu per a tothom.  

 

Calella, a 17 de desembre de 2015. 


