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Mocró pER REcLAMAÉTãS'dffi-frfi8tftñi"ËLA ESTRATÈcrc D'usos DE LA
FÀBRIGA LLOBET IGURI DE CALELLA

La Fàbrica Llobet i Guri de Calella és un edifici municipal emblemàtic, que compta amb
una superfície de més de 25.000 m2. La compra d'aquest equipament, que s'ha fet per
parts i de forma esglaonada en el temps, ha comportat que tant I'adequació dels espais
com l'adjudicació dels usos s'hagi anat fent sense una visió global i conjunta.

Davant d'aquesta realitat, i amb la voluntat d'endreçar els espais existents així com
planificar i racionalitzar els recursos que calia destinar-hi, a I'anterior mandat municipal es
va treballar una proposta de pla estratègic d'usos de la Fàbrica Llobet i Guri que va ser
presentada el juliol de 2010. La finalitat era disposar d'una eina que preveiés el
desplegament per fases i de forma calendaritzada d'un seguit d'arrenjaments i inversions
en base a una proposta consensuada d'usos i projectes.

Aquest era un repte que encara continua viu. Atenent les dimensions de I'equipament, i

les mancances estructurals existents, cal un enorme esforç de planificació i estudi dels
espais que tenim i dels projectes que s'hi poden ubicar. La quantitat de recursos
econòmics que l'ajuntament haurà de destinar-hi, per adequar la totalitat de la Fàbrica, és
molt i molt important. Per això també és important una bona i clara planificació dels seus
usos. La planificació és una assignatura pendent respecte la qual tots els grups polítics
amb representació al consistori ens sentim responsables. De la mateixa manera que tots
els calellencs i calellenques tenen dret a fer-ne ús, exigir i vetllar per una bona gestió
d'aquest espai municipal, patrimoni de la nostra ciutat.

Més enllà de la concreció dels usos que acabi tenint, aquest és un exercici, el de la
planificació i definició dels usos, que ha de ser transversal i el màxim de participatiu entre
la ciutadania. Al final del procés de definició dels usos, hem de sentir una il'lusió
col'lectiva, una satisfacció col'lectiva.
En aquest sentit, cal no oblidar la pròpia història de la Fàbrica, i que la quantitat de
persones i entitats que d'una manere o altra s'han anat vinculant a les activitats que es
generen en el seu sí ha anat augmentant amb el temps. l, mirant el futur, el desitjable és
continuar omplint l'equipament, dotant-lo de vida, des de I'esperit col'laborador, la
cooperació, la solidaritat, teixint complicitats entre tots els usuaris i calellencs i

calellenques.

Tot i creure fermament que el treball conjunt a l'hora de planificar la Fàbrica és necessari i

imprescindible, les darreres setmanes hem vist com l'actual equip de govern ha pres
decisions de forma unilateral que afecten directament els usos de futur de la Fàbrica. Les
decisions que s'han pres comporten unes obligacions econòmiques per part de
l'ajuntament que, al nostre entendre, haguessin requerit ser compartides amb la resta de
forces polítiques representades a l'ajuntament. A continuació es detallen alguns d'aquests
acords adoptats per l'equip de govern:

Futur Museu del Turisme:

- Aprovació del projecte bàsic d'implantació museogràfica dels Mòduls 1-4 del
Museu del turisme de Calella, redactat per I'empresa Publintur, S.A, per un import
de 260.000, 01€ (lVA inclòs), i la campanya de promoció i dinamització turística,
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per un import de 14.943,50€ (lVA inclòs) - Acta núm. 43 de la Junta de Govern
Local (18 de desembre de 2012)
Aprovació del projecte d'obres de condicionament de la Sala de Columnes planta
primera Nau posterior de la Fàbrica Llobet pel Museu del Turisme, redactat pels
serveis tècnics municipals per un import de 107.427, 30€ (lVA inclòs) - Acta núm.
43 de la Junta de Govern Local (18 de desembre de 2012)
Sol'licitud al FEDER Catalunya 2007-2013 de 233.685,40€ per al projecte
d'implantació museogràfica dels mòduls 1-4 del Museu del Turisme a Calella, que
té un pressupost de 467.370,81€, tot indicant que l'aportació de I'Ajuntament serà
de 233.658,40€- Acta núm.43 de la Junta de Govern Local (18 de desembre de
2012)

Escola Oficial d'ldiomes:

- 225.000€ de la "Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona" - notícia
publicada el 14 de febrer de 2013 a la pàgina web municipal www.calella.cat

Trasllat de dependències municipals a la Fàbrica Llobet:

- Aprovació de la memòria valorada amb pressupost 400.000€ - Acta núm. 7 de la
Junta de Govern Local (21 de febrer de 2013)

- Petició de 280.000€ de subvenció dins el PUOSC 2013-2016 i aportació municipal
de 120.000€ - Acta núm. 7 de la Junta de Govern Local (21 de febrer de 2013)

Rehabilitació de la coberta de la sala polivalent de la Fàbrica Llobet:

- Aprovació de la memòria valorada amb pressupost 320.000€ - Acta núm. 7 de la
Junta de Govern Local (21 de febrer de 2013)

- Petició de 220.000€ de subvenció dins el PUOSC 2013-2016 i aportació municipal
de 100.000€ - Acta núm. 7 de la Junta de Govern Local (21 de febrer de 2013)

En total, la suma de les quantitats aprovades, només fixant-nos amb aquests projectes
esmentats, tots ells vinculats a la Fàbrica Llobet i Guri, ascendeix a més d'un milió
d'euros. Aquestes peticions han estat aprovades per la Junta de Govern Local, òrgan
jurídicament legitimat per adoptar-les, però amb absència de voluntat, per part de l'equip
de govern, de donar-les a conèixer o consensuar-les com a prioritàries amb la resta del
consistori.

L'equip de govern està destinant, per exemple, més de 467.000€ per a un futur Museu de
Turisme que vol que s'ubiqui a la Fàbrica i que sigui de naturalesa municipal, amb les
implicacions que això tindrà. O destinant 400.000€ a un trasllat d'unes dependències
municipals a la Fàbrica. En definitiva, aquestes dades il'lustren que s'estan prenent
decisions importantíssimes pels usos de la Fàbrica sense una planificació prèvia ni
econòmica del conjunt de l'equipament en qüestió i al marge del conjunt de membres del
consistori.

Entenent, doncs, que és imprescindible definir de forma imminent els usos dels espais de
la Fàbrica, que permetin endreçar, racionalitzar i dinamitzar els recursos que hi ha i haurà
en el futur, i per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Calella proposa l'adopció dels següents
acords:
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pRlMER. Manifestar el convenciment que per maximitzar i garantir I'aprofitament de les

inversions que es facin a la Fàbrica Llobet i Guri, així com establir una periodicitat que

s'ajusti a ia capacitat i possibilitats econòmiques de l'Ajuntament .de Calella, és

imfirescindible aprovar amb la màxima celeritat i el màxim consens possible de totes les

forces polítiques representades en el consistori un pla estratègic d'usos d'aquest

equipament municiPal.

SEGON. Atès que l'Ajuntament ja disposa d'una proposta de pla estratègic d'usos

pendent de ser aprovati atès que éls projectes que l'actual equip de govern vol ubicar a la

Fàbrica tenen un pressupost molt important respecte I'actual exercici pressupostari i

propers, tal i com reflecteixen els acords de diverses actes de Juntes de Govern local,

expressar la necessitat que I'equip de govern convoqui una reunió amb tots els grups

mùnicipals per tal de prejarar els tieballð que permetin aprovar el pla d'usos en el termini

màxim de sis mesos des de la data d'aprovació d'aquesta moció.

TERCER. lnstar l'equip de govern municipal a facilitar a la resta de grups municipals tota

la informació que sigui necelsària per fer una acurada i rigorosa valoració dels potencials

usos de la Fàbrica Llobet i Guri'

QUART. lnstar l,equip de govern a comprometre's a no continuar prenent decisions de

forma unilateral, i iue afeclin a qualsevol projecte ubicat o que vulgui ser ubicat en un

espai de la Fàbrica Llobet i Guri, abans que sigui aprovat el pla estratègic d'usos de la

Fàbrica en eltermini màxim establert.

CINqUÈ. Expressar el convenciment que la Fàbrica Llobet i Guri és un equipament

municipal que té un valor social i patrimonial que mereix ser gestionat des del màxim

consens, prenent en consideració l'opinió de la totalitat dels membres del consistori

municipal, lluny d'oportunismes i tacticismes polítics'

Calella, 25 de març de 2013

Regidor del gruP municiPal d'ERC


