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FER REPÚBLICA DES DELS AJUNTAMENTS 

Volem construir una República per a tothom. No és possible fer un país nou i millor, amb 
més drets, més lliure, més net i més just, sense independència. En les actuals 
circumstàncies de confrontació amb un estat autoritari, necessitem que Esquerra 
Republicana sigui decisiva en totes les institucions. Una majoria sòlida i àmplia del 
municipalisme d’Esquerra Republicana és indispensable per articular una mobilització 
cívica i pacífica contra la repressió de l’Estat. 

 
Ho vam demostrar l’1 d’octubre del 2017. La República és inevitable. Els nous governs 
municipals republicans seran un espai indispensable per fer-nos avançar cap al seu 
assoliment. Des d’un independentisme obert i inclusiu, els ajuntaments continuaran la 
defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania catalana. Seran també governs diversos 
com la societat catalana que promouran el debat ciutadà sobre quin model de República 
volem.  
 
 
LES PRIORITATS DEL CANVI 
 
Calella, ciutat de drets: ens imaginem un Ajuntament amb parets de vidre on la 
informació estigui a l’abast de tota la ciutadania. Creiem en un govern obert, amb 
participació ciutadana real des de la base, que contempli totes les mirades i sensibilitats. 
Una ciutat que no sigui anacrònica amb la societat de la informació i on aprofitem les 
noves tecnologies per promoure espais compartits de presa de decisions. Treballem per 
a garantir el dret de manifestació i autodeterminació, així com la llibertat d'expressió i 
informació dels nostres veïns i veïnes. 
 
 
Calella, ciutat justa socialment: per una política social d’atenció integral. Ens 

comprometem a treballar per una ciutat lliure d’abusos i de les diferents formes de 
violència, fent front a la precarització i construint un entorn de convivència amable. 
 
 
Calella, ciutat d’oportunitats: defensem un model econòmic pensat per a les persones, 

que ofereixi oportunitats a emprenedors i contempli espais municipals de treball 
compartit. Que valori el comerç local i el capital humà com a principal recurs. Treballarem 
per a l'ampliació dels espais de formació i atenció sanitària. 
 
 
Calella, ciutat per a les persones: fem de Calella una ciutat pensada per a una societat 
diversa, una ciutat viva, amb un centre cívic amb ateneu gestionat per a joves i espais 
d’ús ciutadà, així com activitats per a la gent gran de la ciutat i per a tots els públics. Fem 
costat a l’esport de base, oferint millores en les instal·lacions i eines per a la formació i la 
creació. 
 
 
Calella, ciutat 100% sostenible, accessible i equilibrada: recuperem la platja com a 
entorn natural al servei de les persones per ser gaudit durant tot l’any; amb platges més 
accessibles, sense entrebancs per a persones amb mobilitat reduïda, amb àrees per a 
infants i espais per a gossos. Valorem el Parc Dalmau, integrat a l’anella verda de la 
ciutat. Planifiquem i transformem la mobilitat a la ciutat pensada sota criteris de 



 

sostenibilitat; amb aparcaments perifèrics i millores en el transport públic interurbà. 
Fomentem el consum de productes i serveis de proximitat i respectuosos amb el medi 
ambient. 

 
Som aquí perquè tenim vocació de servei públic i creiem en els processos de 
transformació en clau local pensats des de la base, amb la participació de totes les 
persones que vivim i convivim a la ciutat. Una ciutat amb múltiples identitats, amb 
mirades diverses. Un territori a preservar on tots i totes hem de poder desenvolupar el 
nostre projecte de vida. 

 
Perquè volem que Calella esdevingui la ciutat forta, dinàmica, viva i amb talent que 
es mereix. 

 
 

Mobilitza’t, fes de Calella un nou municipi republicà!
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1.1  Promoció econòmica i  treball  
 
Calella ocupa juntament amb altres pobles de l’Alt Maresme, les darreres 
posicions de la comarca en renda disponible per habitant així com en altres 
indicadors de riquesa.  
Segons les darreres dades disponibles, any 2016, la Renda Familiar Disponible Bruta 
(RFDB) per Habitant és de 13,6 milers d’Euros, un 18,30% inferior a la mitjana de 
Catalunya i un 16,77% inferior a la mitjana del Maresme. El més preocupant és que en 
el període 2012-2016 mentre Calella ha passat d’ una RFDB 16,4% inferior a la mitjana 
de Catalunya a l’actual del 18,30%, el Maresme només ha perdut 0,9 punts, passant del 
0,7% al 1,6% inferior a la mitjana del país. 
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Les raons que expliquen aquesta situació són complexes però creiem fermament que la 
sortida d’aquesta situació passa per entre molts aspectes per l’emprenedoria i la 
promoció econòmica en el context local. 
 
Mesures:  
 

- Promoure l’autoocupació, la creació de microempreses i la reocupació de 
negocis. 
 

- Augmentar la partida pressupostària destinada a ajudar les persones 
emprenedores i autònomes de la ciutat. 
 

- Seguir treballant, conjuntament amb el sector privat, per a la modernització de les 
empreses de Calella. 

 

- Creació d’una Fira d’Industrials de Calella, com a espai per donar a conèixer i 

promoure l’activitat industrial i d’emprenedors  a la nostra ciutat. 
 

- Creació del centre d’Iniciatives Econòmiques i Empresarials de Calella, que 

inclogui: 
 

a) Dinamització d’un espai de treball compartit (coworking). 
b) Gestió de la borsa local d’ocupació. 
c)Potenciar el servei d’assessorament i orientació laboral i de suport a  
l’emprenedoria. 
d) Gestió dels plans locals d’ocupació. 
e) Connexió del món educatiu i món laboral: inserció del jovent i nous talents. 
f) Espai de connexió entre agents econòmics, educatius i formatius públics i privats 
(pacte local ocupació). 
g)Crear un portal que connecti les necessitats laborals de les empreses 
calellenques amb ofertes de treball per joves  i aturats de la ciutat. 
h) Gestió d’un programa d’inserció laboral de persones en situació d’atur de llarga 
durada. 
i) Oficina de captació d’inversions a la ciutat.  

 

- Prendre la iniciativa amb mesures de mediació per tal de vetllar per la millora 
de les condicions laborals dels treballadors a la ciutat, en especial els 
treballadors i treballadores del sector turístic, de la indústria hotelera i de la 
restauració. 
 

- Creació d'un clúster TIC en el sector serveis, establint complicitats Ajuntament-
Centres Educatius perquè els nous entorns digitals municipals siguin creats per 
alumnes del municipi, esdevenint aquests últims l'embrió del clúster, que creant 
sinergies amb el teixit empresarial (comerç, restauració, lleure, ...) permetria la 
creació de llocs de treball de qualitat i facilitaria l’accés TIC al teixit empresarial 
local, i la creació de productes comercialitzables a altres ciutats. Ús de les TIC com 
a eina de diversificació econòmica. 

 
 

1.2 Turisme 
 

Afavorirem el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector turístic i 
del conjunt de les seves empreses i activitats, per millorar-ne la contribució a la 
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riquesa i l’ocupació del nostre municipi. Vetllarem per un turisme sostenible i de 
qualitat en equilibri amb la qualitat de vida dels residents. 

 
Mesures: 

 

- Proposem crear l’Agència de Promoció Turística de Calella, amb la finalitat de 

tenir un espai formal i públic de trobada i presa de decisions entre agents turístics 
de la ciutat (discussió d’estratègies turístiques, aportacions del sector públic i 
privat). 

 

- Treballarem la nostra riquesa cultural i natural per continuar desenvolupant 
un turisme de qualitat. El nostre patrimoni local i nacional és un factor que hem de 
posar en valor, mitjançant la promoció de rutes històriques, fires d’artesania i 
alimentàries, així com festes i esdeveniments culturals i/o populars. 

 

- Promocionarem la formació continuada de les persones que estan al servei del 

turisme. 
 

- Impulsar la creació d’un Laboratori de Turisme Local que tindrà com a 

principals objectius: 
 
a) Transferir coneixement en benefici de l’acció local contribuint a la millora dels 
serveis públics. 
b) Cooperar en el disseny d’estratègies de turisme local mitjançant: 
◦ La recollida de dades quantificatives i qualificatives.  
◦ Posada en valor del coneixement, formació i capacitació. 
c) Actuar com a un centre d’innovació per desenvolupar noves maneres d’encarar 
el present i el futur del sector. 
d) Establir ponts entre l’àmbit turístic i el tecnològic, ajudant al desenvolupament de 
nous projectes locals per cooperar en la transició cap a l’economia digital/circular 
(generant escenaris per l’estudi, anàlisi i assaig). 
e) Desenvolupament d'eines i processos.  
f) Espai de reflexió i debat. 

 
 

1.3  Comerç 
 

Calella, com a un dels centres comercials més importants de la comarca, està sofrint 
com la resta els canvis que les noves tecnologies estan introduint a la manera com 
comprem. Això ho veiem a la nostra vila amb un augment de locals comercials tancats i 
que ja afecten també al centre. Una vida mitja dels nous comerços molt curta i una 
indefinició del model de comerç. Des d’Esquerra Republicana apostem de manera 
clara pel model de petit comerç de proximitat que dóna vida i cohesió el dia a dia i 
que aporta riquesa i treball als seus veïns. Així mateix pensem que cal impulsar 
mesures per incorporar les noves tecnologies en el comerç tradicional per dotar-
lo d’eines per encarar el canvi de model que estem vivint. 

 
Mesures: 
  

- Promoure una targeta de fidelització al comerç local i a la restauració i serveis 
de Calella. 

 

- Impulsar mesures per promoure el comerç electrònic de i a Calella. 
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- Creació d’un nou entorn digital municipal, on a banda d’informació local de 

servei (agenda, horaris transport públic, farmàcies de guàrdia, ...) es tingui accés a: 
 
a) Reserva de taula al restaurant, allotjament, serveis, … 
b) Market Hall digital, les diferents botigues tradicionals compartirien un 
espai digital, comerços oberts els 365 dies de l’any.  

 

- Creació d’una borsa de locals comercials buits i mesures per facilitar 
l’obertura i creació de nous negocis. 

 

- Promocionar el mercat municipal dels dissabtes com a lloc on trobar productes 

de proximitat i com a espai d’oportunitat on els productors i elaboradors de 
proximitat puguin vendre els seus productes. 
 

- Estudi de la rebaixa de la taxa per a les parades del Mercat Municipal, 

fomentant així l’activitat de l’equipament. 
 

- Crear un calendari de totes les fires que es celebren a Calella per donar-los 
l’entitat que es mereix cadascuna d’elles. 
 

- Ajudar, des de l’Ajuntament, a donar un impuls de caire més professional a 
festivals i esdeveniments promoguts per entitats de Calella al llarg de l’any a la 
nostra ciutat, i que esdevenen una font de promoció econòmica per a la ciutat. 

 
  
1.3.1 Propostes específiques Carrer Jovara 
  
Des de fa masses anys el carrer Jovara ha sofert un deteriorament progressiu tant 
a nivell arquitectònic com a nivell d’activitat comercial i de lleure. Cal proposar 
mesures per revertir aquesta situació.  
 
Mesures: 

  
- Promoure estratègies i mesures per provocar un major flux de vianants entre 

els carrers Església i Jovara. 
 
- Crear una ruta de patrimoni que inclogui la instal•lació de panells amb informació 

sobre l’interès patrimonial de les cases catalogades, establint una ruta entre elles i 
enllaçada/amb inici al museu arxiu Josep Maria Codina i Bagué. 

 
- Punt d'informació i turisme, a la plaça de Vicenç Ferrer.  
 
- Augmentar la presència de policia municipal a peu al llarg del carrer Jovara. 
 
- Urbanitzar el tram del carrer Jovara entre carrers Sant Joan i Sant Pere per 

donar continuïtat i afavorir la connexió amb el centre comercial a través del carrer 
Matas i Rodés. 

 
- Millorar l’enllumenat del carrer mantenint els criteris d’estalvi energètic. 
 

Consultar “Projectes de Ciutat” (eix número 7) per a més informació. 
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2.1 Anella verda 

La conservació i promoció de l’entorn natural de la nostra ciutat són prioritàries. 
Proposem crear l’Anella Verda de Calella, entesa com a corredor natural interconnectat 
que envolti la població, que contempli totes les mesures necessàries per mantenir els 
espais naturals i verds en bon estat de conservació, degudament senyalitzats i 
accessibles a la ciutadania. Aquesta anella verda inclouria espais com  el Parc 
Dalmau, la Muntanyeta, el Rierany dels Frares, les platges i cales, el Far, les 
Torretes, el Torrent del Raig, Valldenguli i Puig de Popa. 

 
Mesures: 

- Refer els accessos i millorar la senyalització de les Torretes. 

- Senyalització dels indrets naturals més rellevants del terme municipal (Ex. 

Puig de Popa, font d’en Dacai, etc.). 

- Potenciar la creació d’un circuit permanent d’orientació, amb tres nivells de 

dificultat, com a eina per donar a conèixer la ciutat i la seva anella verda a 
autòctons i turistes. 

- Estudi de la viabilitat d’un nou equipament polivalent tipus granja comunitària 
amb funcions educatives, socials, terapèutiques i lúdiques, on de forma 

participativa es combinin diferents activitats basades en la interacció amb els 
animals i la terra, i on es treballin aspectes relacionats amb l’alimentació saludable, 
el benestar animal i el consum sostenible. 

- Instal·lació de jardins verticals a les zones de la nostra ciutat amb menys 
disponibilitat d’espais verds. 

 
2.1.1 Parc Dalmau 
 
Mesures: 

 

- Crear la figura del “Guarda del Parc”. Una persona que pugui fer varies tasques 

entre les quals: la vigilància de l’ incivisme amb contacte permanent amb la policia 
local; facilitar informació general del Parc a escoles, usuaris i visitants; 
desenvolupar tasques de jardineria i de manteniment de la part forestal i dels 
elements patrimonials del Parc. 
 

- Portar a termini el “Pla Director” encarregat per l’Ajuntament i intentar 
accelerar-ne l’execució. Propostes a incloure en el “Pla Director”: 

 
Actuacions a la zona inferior del Parc, zona enjardinada: 
 
a) Millorar el sistema de desguàs de les aigües pluvials. 
b) Habilitar els antics lavabos dissenyats per Jeroni Martorell i fer-los accessibles a 
les persones discapacitades i instal·lant-hi canviadors de bolquers, i traslladar els 
actuals lavabos del mòdul de fusta al Pati de l’Os. 
c) Rehabilitar el local d’en “Paco Tano” i destinar-ne una part  a punt d’informació 
del Parc i de l’Anella verda del municipi.  
d) Obrir un espai de biblioparc. 
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e) Recuperar les dues escultures del “nen cavalcant un cargol” i del “nen cavalcant 
una tortuga” que flanquegen l’escalinata que porta a la “Plaça del sortidor”. 
f) Fer accessible el passeig central del Parc a les persones discapacitades que fan 
servir cadira de rodes per poder arribar  fins al Pati de l’Os. 

 
Actuacions a la part superior del Parc, zona forestal 

 
a) Rehabilitar i modificar l’actual escenari (benzinera) del Patí de l’Os augmentant 

l’oferta lúdica a l’espai.  
b) Continuar amb la construcció del mur baix de contenció al llarg del perímetre de 

la part central de la zona forestal del Parc fins arribar a la “Miranda”. 
c) Reduir l’impacte visual del “dipòsit vell”. Delimitar i senyalitzar adequadament 

l’àrea per a gossos  de darrera de la zona d’esbarjo infantil del Pati de l’Os i fer-
hi un circuit tipus “agility”. 

d) Col·locar una malla metàl·lica a la “Pedrera” per evitar-ne els despreniments. 

e) Posar baranes de protecció a les zones elevades perilloses, com la que dóna a 
la Fàbrica Llobet i substituir la reixa que delimita el pati del col·legi de la Minerva 
per una de nova. 

f) Enderrocar el safareig circular de damunt la Pedrera així com el mur de pedra 
que baixa fins a la Fàbrica Llobet, aprofitant els carreus de pedra pel Parc. 

g) Possible instal·lació de càmeres de vigilància en diferents punts del parc per 
evitar l’ incivisme. 

h) Habilitar un sistema de reg per aspersió que abasti la totalitat de la part forestal 
del Parc. 

i) Refer la “bassa de la pedrera” i la seva cascada, posar-hi plantes aquàtiques 
que filtrin i regenerin l’aigua de forma natural  i també peixos (carpes).  

j) Reforestar les parts més afectades del Parc amb pi pinyer i alzina. 
k) Posar més papereres i dispensadors de bosses compostables per la recollida 

dels excrements dels gossos. 
l) Preveure polítiques de prevenció i control de la processionària del pi i   

altres plagues. 
m) Recuperar un espai de “bar” de temporada. 
 
 

2.1.2 Platja, façana marítima i Far 
 

Mesures: 
  

- Recuperació de la façana marítima donant prioritat als vianants amb la 
retirada progressiva dels vehicles. 

 

- Execució d’un pla integral de recuperació ambiental progressiva i 
paisatgística de les desembocadures dels rials a la platja de Calella, 
recuperació de la vegetació, reincorporació de pins, tamarius i altres arbres 
autòctons de litoral a les nostres platges. 
 

- Millora de l’accés al Far i a les Torretes amb la instal·lació d’unes noves escales 

per la banda de mar que permeti creuar la carretera per l’actual pas sota la NII. 
 

- Senyalització de l’entorn i característiques naturals de la Cala de la Vinyeta, 

instal·lació de passarel·les de fusta integrades en l’entorn i un aparcament de 
bicicletes antirobatori. 

 

- Noves plataformes flotants a fi de fer més agradable el gaudi del bany i les hores 
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d'esbarjo al mar, acompanyades d’un carril guia fins a les mateixes. 
 

- Instal·lació de cordes guia al bot de l’aigua del mar a diferents zones de la 

Platja Gran i de Garbí, per facilitar l’entrada i sortida de l’aigua. 
 

- Instal·lació de tendals a diferents zones de les platja Gran i de Garbí per 

generar espais de protecció solar. 
 

- Potenciar l’espai marítim durant tot l’any, juntament amb activitats adequades 

per a totes les edats. 
 

- Millora de l’oferta dels serveis a la platja. 
 

- Estudi de la instal·lació d’una petita piscina d’aigua de mar per remullar-se els 

peus i cames, així com un camí de reflexologia podal, creant un espai tipus balneari 
urbà, preveient un monitoratge específic per acompanyar les persones que ho 
necessitin. 

 

- Estudiar la creació de zones de bany reservades per a persones amb mobilitat 
reduïda amb el suport i acompanyament de monitors/es. 
 

- Proposar al Departament de Territori i Sostenibilitat la inclusió de la zona terrestre i 
marítima de Les Roques al Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN). 

 

- Instal·lació de biòtops marins (esculls artificials) que mitjançant la creació 

d’hàbitats contribuiran a la millora de la biodiversitat marina. 
 

 

2.2 Calella i els animals  

Les polítiques municipals han de contemplar programes que tinguin en compte els 
animals, el seu reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. Cal 
desenvolupar actuacions que optimitzin la convivència i l’ús compartit d’espais públics 
de les persones i els animals domèstics. Promoure polítiques municipals pel 
benestar dels animals també és treballar i caminar cap a una societat més 
sensible, responsable i respectuosa. 

 
     Mesures: 

 

- Millorar el protocol a seguir per part de tots els agents implicats en cas 
d’animals perduts, ferits i/o abandonats a la via pública, per tal de maximitzar el 
benestar d’aquests animals i la seguretat de les persones implicades en la seva 
recollida.  
 

- Campanya de sensibilització envers la tinença responsable d’animals a les 
escoles, així com en matèria de protecció animal. Informar la ciutadania 
respecte els mecanismes de denúncia en cas de maltractament animal. 

 

- Pla d’assistència bàsica als animals de companyia en cas de famílies sense 
recursos. 

 

- Foment del turisme pet-friendly. Construcció d’una àrea per a gossos a la platja 

de Calella disponible també durant la temporada turística, així com una nova zona 
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d’esbarjo amb circuit tipus “agility”. 
 

- Elaboració d’un Pla integral per tal de millorar la convivència i ús compartit 
d’espais públics de la ciutadana amb animals de companyia, que inclogui la 

redistribució i creació de noves àrees d’esbarjo per a gossos (pipicans), millora del 
seu manteniment i condicionament, increment en la periodicitat i efectivitat de les 
actuacions de neteja dutes a terme en places i àrees on es puguin acumular més 
miccions per tal de millorar la higiene i disminuir les possibles olors, així com 
convocatòria de formacions en etologia canina pels propietaris. 
 

- Instal·lació al carrer de dispensadors de bosses compostables per a la 
recollida d’excrements de gossos, servei de reposició d’ampolles d’aigua per 
diluir les miccions al carrer de gossos censats al municipi. Vetllar pel 
compliment estricte de l’ordenança de civisme. 

 

- Implantació de colònies protegides i controlades de gats ferals mitjançant el 

CER (captura/esterilització/retorn) allà on se n’hagi generat alguna i que sigui 
compatible amb la convivència de les persones. 
 

- Millora de l’actual gatera municipal creant una zona per a gats portadors de 

leucèmia  felina. Fomentar la intervenció dels veterinaris del municipi que ho 
desitgin en les actuacions que es puguin dur a terme a la gatera municipal. 

 

 

2.3 Mobilitat i aparcament 

L’any 2017 a Calella teníem un parc de vehicles per càpita elevat, en concret 7497 
turismes i 1748 motocicletes, una mitjana de 0,5 vehicles per cada habitant. En aquest 
sentit, des d’Esquerra Republicana optem per una política local basada en el 
reequilibri de la mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de 
les persones i de les mercaderies, a la recerca d’una mobilitat urbana equilibrada, 
fomentant la mobilitat dins el municipi a peu, en bicicleta i transport públic 
col·lectiu. Per una mobilitat més fluïda, sostenible i una millor qualitat ambiental. 

 
    Mesures: 
 

- Creació de nous aparcaments vigilats a les zones del Rierany dels Frares i de 
Capaspre, connectats al sistema de transport públic urbà, amb l’objectiu 
d’ampliar els espais d’aparcament a baix cost, reduir el trànsit pel centre de la ciutat 
i potenciar el transport públic urbà. 

 

- Reducció de l’abonament setmanal a la zona blava a 6€ pels residents. 
 
-     Adequació de les zones de càrrega i descàrrega a les necessitats reals. 

 

- Instal·lació d’elements per reduir la velocitat de baixada en el carrer Rierany 
dels Frares i al pas subterrani de la via del tren. 

 

- Promoció de l’ús de la bicicleta: instal·lació d'aparcaments segurs per a bicicletes 

a prop de l’estació de tren, per a facilitar la connectivitat amb el transport públic, i en 
diferents punts de la ciutat.  

 

- Estudi d’un servei de bicicleta elèctrica compartida. 
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- Millora i adequació del passos subterranis especialment els ubicats al carrer 
Bartrina i carrer Creus.  

 

- Estudiar la construcció de nous passos subterranis d’accés a la platja. 
 

- Pla intensiu de millora de l’estat dels paviments dels carrers i voreres 
malmesos per la manca de manteniment. Millora de l'accessibilitat a l’espai 
públic tant per a persones amb discapacitat física com per cotxets de nadons, 
carretons... 

 

- Condicionament d’un passeig lateral a la NII, entre els Apartaments Codina (c. 
de Puig de Popa) i el c. del Montnegre.  

 

- Incorporació definitiva de la zona Valldenguli i Apartaments Codina al nucli 
central de Calella estudiant l’ obertura d’un pas per a vianants, des de 

l’aparcament del costat de la piscina municipal i cap a la zona residencial (sota 
actual rotonda, i alternativa actual al pas per la riera).  

 
-    Reordenament del Passeig de Manuel Puigvert a l’alçada del pas a nivell amb 

barreres. 
 

- Seguir reivindicant i fent les gestions pertinents amb la resta 
d’administracions competents, per a la millora de les freqüències, capacitats i 
condicions dels trens de Renfe que tenen pas per a la nostra ciutat. 

 

- Millora de la línia d’autobús urbà amb parades a la Piscina Municipal i al 
Passeig de les Roques. 

 
- Instal·lació de pàrquings desmuntables en alçada mitjançant uns sistemes 

modulars i flexibles, podent adaptar-se així a les necessitats de cada moment 
i zona. 

 

- Instal·lació d’un sistema Park and Ride a l’aparcament de l’estació del tren. 
 

2.4  Sostenibilitat 

En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim 
el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de 
consum responsable que garanteixi les necessitats de les generacions futures. La 
sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i 
ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per la nostra proposta d’acció 
política. 

 
     Mesures: 
 

- Estudi per a la creació d’un banc de terres i d’un parc agrari que promoguin la 

incorporació de nous agricultors/ramaders, i fomentin la conservació del paisatge , 
la tradició pagesa i la sobirania alimentària. 
 

- Promoure els horts socials familiars i incentivar els horts urbans a escoles així 

com per ús particular a balcons i terrats. 
 

- Pla integral de reducció de l’ús d’embolcalls i bosses de plàstic, potenciant les 
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bosses de paper/cartró i envasos reutilitzables. 
 

- Pla de serveis per al foment de l'eficiència energètica i les energies 
renovables. 

 

- Projecte per combatre el malbaratament alimentari, especialment a les escoles i 

serveis públics. 
 

- Foment dels aliments de proximitat i ecològics en els contractes públics, així 
com en restaurants, hotels i comerços. 

 

- Prioritzar en la contractació de serveis els proveïdors compromesos amb el 
medi ambient, amb valors ètics, d’inclusió social i socialment responsables. 
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Més democràcia, més diàleg, més transparència, més diversitat i pluralitat, més 
republicanisme en l’acció de govern a l’Ajuntament de Calella. 

 

Governarem aprofundint la democràcia, la transparència, garantint ser una ciutat 
de drets, governarem tenint en compte les diferents mirades i sensibilitats que 
conviuen a la nostra ciutat. 

 

3.1 Participació ciutadana 

 

Mesures: 

 

- Millora dels pressupostos participatius, per fer-los reals. Millora de les bases 
de les convocatòries dels pressupostos participatius, de manera que quedin 
excloses les inversions de ciutat bàsiques i aquelles actuacions ja programades en 
plans estratègics sectorials que ja estiguin aprovats (pla equipaments esportius, pla 
local d’habitatge, pla local de joventut, com a exemples). 

  

- Creació dels consells veïnals, com a òrgans d’interlocució entre l’ajuntament i 
la ciutadania (no exclusius, sinó complementaris a altres eines de participació). 
Des de l’ajuntament, impulsarem que els veïnats s’ autoorganitzin, per debatre 
temes de ciutat, i puguin triar els seus representants com a interlocutors i altaveus 
de cada grup de veïns, segons les diferents zones de Calella. La finalitat és poder 
debatre temes a nivell ciutadà, i tenir interlocutors veïnals que serveixin de nexe 
amb els regidors i regidores de l’ajuntament, per estar en contacte quan s’escaigui i 
quan hi hagi temes de ciutat a comentar i parlar amb la ciutadania. 

  

- Convertir els consells municipals sectorials en eines reals de participació i 

diàleg i no només informatius sobre temes que el govern municipal ja ha decidit 

prèviament. Dotar-los de caràcter vinculant. 

  

- Posada en marxa del Consell de Ciutat, màxim òrgan de participació 

ciutadana de Calella. Òrgan on hi ha d’haver representats tots els consells 

sectorials de participació i altres persones i col·lectius no associats per promoure la 

deliberació col·lectiva sobre els temes de ciutat, estratègics de futur, de posada en 

comú dels pressupostos anuals, i de consulta dels principals assumptes públics que 

afectin Calella. 

  

- Realització de consultes ciutadanes, i la utilització de les noves tecnologies 

com a mitjà per fer-les més exitoses i participatives. 

  

- Creació del punt de voluntariat municipal, un servei públic municipal que serveixi 

per crear un registre de persones interessades en fer voluntariat en el seu temps 

lliure i posar-les en contacte amb les entitats sense ànim de lucre de Calella que 

necessitin voluntaris, de forma puntual o regular. 

 

- Creació de la figura de representant de cada escola calellenca per poder 
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representar-la en les reunions de tots els consells sectorials i de ciutat amb la 

finalitat de situar les seves preocupacions de forma transversal en tots els fòrums 

participatius formals vinculats a l’Ajuntament de Calella. 

 

- Obertura d’un centre cívic com a espai per a entitats, espai de reunió 

multifuncional, espai de joves autogestionat, espai de trobada i espai per a 

activitats per a la gent gran. 

 

- Promoure la gestió ciutadana dels equipaments públics i municipals. Donar 

l’impuls necessari des de l’ajuntament per tal de treballar les necessitats del dia a 

dia dels equipaments de manera que tothom qui en faci ús senti la necessitat i 

responsabilitat de compartir, crear vincles, bona entesa, sentiment compartit del 

manteniment i millores d’ús dels espais públics i municipals utilitzats de forma 

col·lectiva per realitzar les diferents disciplines artístiques, esport, activitats d’oci i 

lleure, activitats educatives, entre altres. 

  

3.2 Teixit associatiu 

 
Mesures: 

 

- Adoptarem una actitud d’igualtat i transparència en el tracte amb les entitats. 

 

- Crearem un espai web específic públic amb informació sobre les entitats, 

activitats, agenda, i tot allò d’especial interès per a la ciutat. 

 

- Crearem una intranet específica a la qual les entitats hi tinguin accés i des de la 

qual puguin fer reserva de material de l’Ajuntament, accedir i compartir calendari de 

reserves d’espais per evitar el solapament d’actes que programin altres entitats, 

consultar reglament d’ús, taxes a pagar per reserva d’espais, etc. 

 

- Fomentar i crear espais compartits, oferir formació i assessorament en temes 

de gestió i dinamització de grups a les entitats, fomentar el treball compartit, 

la col·laboració i la interacció entre entitats. 

  

3.3 Comunicació 

 
Mesures: 

 

- Millorar la pàgina web municipal, adaptar-la a persones amb discapacitat 

visual, i implantar un sistema de dades obertes que garanteixi un accés fàcil i 

entenedor a la informació sobre el pressupost, fiscalitat, despeses 

municipals, amb dades fàcilment tractables. Incloure un espai com a fòrum 

ciutadà digital, un espai web per a la interacció directa i oberta entre la 

ciutadania i l’Ajuntament. 

 

- Creació d’un aplicatiu de ciutat, que permeti tenir accés fàcil, dinàmic, senzill i 

permanentment actualitzat a l’agenda diària d’actes de Calella, les incidències 
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diàries a la via pública, els horaris d’obertura actualitzats dels espais d’interès 

turístic de Calella, els telèfons d’interès municipal importants, les novetats a 

destacar amb les seves corresponents alertes. 

 

- Potenciar Ràdio Calella Televisió millorant el mitjà com a servei públic municipal 

de qualitat i plural, fomentant la participació d’escoles i ciutadania per enriquir-lo i 

fer-lo créixer, i fomentant que els calellencs i calellenques se’l sentin seu. 

 

3.4 Transparència 

 
Mesures: 

 

- Realitzar una auditoria dels serveis públics. Revisar les característiques i 

clàusules dels contractes i convenis que obliguen a les empreses prestadores de 

serveis públics, i estudiar, quan s’escaigui, millores en l’eficiència de la gestió, 

contemplant la municipalització o la mancomunació dels serveis amb altres 

municipis. 

 

- Fer públiques les característiques i clàusules que inclouen els contractes 

amb empreses privades de tots els esdeveniments que se celebren a la nostra 

ciutat, per tal que la ciutadania conegui en tot moment i de forma fàcil i 

directa els compromisos que es prenen per part de l’Ajuntament de Calella 

així com per l’empresa privada que celebra l’esdeveniment a la nostra ciutat.  

 

- Compromís de promoure mesures per regular de forma equitativa l’ocupació 
de la via pública per part dels privats, i garantir una bona convivència entre els 
interessos públics i privats a l’espai públic.  
 

3.5 Lluita contra la corrupció 

 

Mesures: 
  

- Signarem uns pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. Des del 

govern municipal, impulsarem els processos per signar acords entre l’ajuntament i 

les empreses licitadores de qualsevol contracte públic, com a eina que estableixi els 

drets i obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, 

exigirà o acceptarà suborns, ni participarà en conxorxa amb la competència per 

obtenir el contracte. L’incompliment del pacte d’integritat generarà un risc d’exclusió 

permanent de l’empresa licitadora. 

  

- Aprovarem un codi d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans 

públics, incloent-hi eventuals vehicles oficials, regals i/o convits institucionals.  

 

- Aprovarem un codi ètic per aplicar específicament a les adjudicacions de compres 

i serveis de l’ajuntament a empreses externes. 
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3.6 Ciutat plural, lluita contra agressions de gènere i discriminacions 

 

Mesures: 

 

- Obertura d’un punt d’informació sobre drets civils per a persones que pateixin 

qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere, orientació sexual, edat i 

condició social. 

 

- Adhesió de Calella a la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans, 

programant accions i actuacions per aprofundir la nostra implicació com a ciutat en 

la defensa i promoció dels drets humans. 

 
 

3.7  Feminisme 
 

Cal que des de les institucions trenquem amb les discriminacions, desigualtats i 
violències normalitzades pel sistema. Des de l’Ajuntament ens comprometem amb 
el feminisme aplicant una perspectiva feminista transversal en totes les polítiques 

públiques.  
 
Mesures: 

 

- Crearem un servei d’atenció i informació a les dones (SIAD). 
 

- Lluitarem contra la precarització i la pobresa femenines. S’han de plantejar 

polítiques d’ocupació i formació que garanteixen l’accés de les dones en igualtat de 
condicions amb prestacions per la llar d’infants i cura de persones dependents. 

 

- Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones al 
municipi mitjançant el nomenclàtor i reconeixements públics. 

 

- Accions de prevenció i treball amb adolescents i joves per promoure les 

relacions entre iguals. 

  

- Reforçar el circuit local de prevenció de la violència per motius de gènere. 

 
 

3.8 LGTBI 
 

Els municipis republicans han de ser la punta de llança en la lluita contra les 
desigualtats i les discriminacions que es generen a causa de la diversitat sexual i de 
gènere, així com la garantia de la implementació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia 
a tot el territori. 
 
Per això és important incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a 
l’agenda política i per fer-ho cal donar suport al teixit associatiu del municipi, posar 
en marxa equipaments i serveis adreçats a aquest col·lectiu i dur a terme mesures 
per lluitar contra l’homofòbia. 
 
Però sobretot cal garantir la transversalitat d’aquestes polítiques per tal que la visió 
LGTBI impregni el conjunt d’actuacions que es duen a terme des del consistori amb 
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l’objectiu que tinguin una incidència més enllà del mateix col·lectiu, ja que la seva 
posada en pràctica suposa un benefici per al conjunt de la societat. 
El primer pas perquè aquest col·lectiu pugui assolir tots els drets i la igualtat real és la 
visibilització. Hem d'aconseguir que es normalitzi i s’accepti que existeixen relacions no 
normatives. S’ha de fer molta pedagogia per fer que aquest col·lectiu formi part del dia a 
dia del nostre municipi com a part activa. 

 
Mesures: 

 

- Durem a terme campanyes de denúncia de comportament LGTBIfòbics. 

 

- Adherirem el municipi a la Xarxa de municipis LGTBI. 

 

- Impuls de polítiques en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. 

 

- Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en 

matèria LGTBI, molt especialment el que atén el públic i la policia municipal. 

Informar tot el personal de l’administració local del protocol del deure d’intervenció 

que els obliga a actuar en cas de LGBTIfòbia. 

 

- Garantirem que la informació municipal (formularis i registres) s’adeqüi a la 

diversitat familiar i d’identitat de gènere. 

 

- Durem a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el 

bullying LGTBIfòbic als centres educatius. 
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4.   
  

Ens comprometem a treballar per una ciutat d’oportunitats per a tothom que hi 
viu; amb accions per infants i joves, per famílies, per dones i per la nostra gent 
gran. Entenem la ciutat com aquell espai construït a partir de la memòria 
col·lectiva on tothom ha de poder desenvolupar el seu projecte de vida en 
condicions de dignitat. 

 

4.1 Cultura i equipaments culturals 

 

Apostem per la cultura en el seu sentit més ampli. Apostem per la formació, la 
difusió, la promoció i la producció cultural com a eines per a l’emancipació 
personal i per una ciutadania amb visió crítica. 
 
Mesures: 

 

- Ampliar l’horari d’obertura de la biblioteca i habilitació del pati com a nou 

espai permanent. 

 

- Modernització i actualització del Museu Josep Maria Codina i Bagué.  

 

- Polítiques locals sobre memòria històrica. 

 

- Nou Arxiu històric municipal amb espai d’exposició i espai de consulta.   

 

- Compromís a continuar invertint per finalitzar les fases de rehabilitació de  

l’equipament cultural de la Sala Mozart, com a espai  municipal de difusió 

artística per a esdeveniments socials i culturals de mitjà format. Insonorització. 

 

- Fer gestions per aconseguir la titularitat i rehabilitació del teatre Orfeó com 

a espai d’assaig i d’espectacles de petit i mitjà format. 

 

- Promoure estades de companyies artístiques tot oferint la xarxa 

d’equipaments públics de la ciutat.  

 

- Fàbrica Llobet i Guri com a espai educatiu, de formació, creació i 

producció artística i cultural: 

 
a) Creació d’un espai d’arts visuals: espai de formació,  creació i producció de 

projectes audiovisuals a la ciutat. 

b) Cessió d’espais de treball temporal per a artistes. 

c) Resoldre la situació administrativa de les escoles de formació artística de la 

Fàbrica. 

d) Adequació d’un espai a la Fàbrica habilitat com a sala d’exhibició amb 

equipament permanent.  

 

- Augmentar els recursos destinats al Consorci per a la Normalització 

Lingüística amb la finalitat de promoure la llengua catalana com a eina de 
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promoció i cohesió social a Calella. 

 

- Ampliar els emplaçaments de les actuacions musicals d’estiu a les places de 

tota la ciutat, el parc Dalmau i carrer Jovara, oferint aquests espais a les 

formacions musicals amateurs del municipi i municipis veïns. 

 

4.1.1 Fires i Festa Major 

 

El model actual de la Fira comença a estar esgotat i necessita una reformulació 
profunda que ordeni totes les fires i festes majors i que li donin sentit propi a cada 
una d’elles. 
 
Entenem les Festes Majors com a moments festius centrals a la ciutat. Cal potenciar la 
màxima participació de la ciutadania per reforçar l’arrelament i el sentiment de 
pertinença a la ciutat. Entenem la Fira com un espai de trobada integrat al model de 
Festa Major. 

 
Mesures: 

 
 - «Espai Fira», fira de setembre amb accés lliure per a tothom. 

 
 -  Fer una mostra d’entitats locals separada de la fira de setembre. 
 

 - Noves fires de petit format, en diferents punts de la ciutat i al llarg de l’any,      
   comptant amb els productors i professionals locals. 
 

 

4.2 Educació i equipaments educatius 
 

Volem que Calella esdevingui una ciutat educadora. L’escola és un espai 
privilegiat, però no pot ser l’única institució sobre la qual recaigui l’educació. 
S’han de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i desenvolupar 
projectes comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, 
l’associacionisme de l’educació en el lleure, etc., que permetin un treball educatiu 
d’entorn. 

 
Mesures: 

 

- Creació d'un espai d'atenció a infants i famílies al primer pis de l'antiga 

biblioteca Costa i Fornaguera amb un espai permanent d’escola de pares i 

mares, sessions de formació i debat al voltant de temes educatius, activitats de 

promoció de la salut per a infants i joves sobre consum de substàncies, addiccions, 

sexualitat, espai de joc i recursos educatius  per a infants i famílies  

 

- Crear un programa de beques de suport a joves que sobresurtin en els àmbits 

esportius, de creació artística, de creació audiovisual i de creació en noves 

tecnologies per facilitar el pas a la professionalització. 

 

- Programes de formació i inserció per a joves de 16 a 21 anys que no hagin 

finalitzat  l’ESO  en el marc de l’escola de formació d’adults. Impulsar la formació 

en noves tecnologies. 
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- Protocol municipal per actuar en els casos de bullying de manera coordinada 

amb tots els centres educatius de la ciutat. 

 

- Projecte patis oberts. Projecte per obrir els patis escolars o equipaments 

municipals per a la pràctica de l’esport en caps de setmana o a l’estiu. 

- Treballar conjuntament amb AMPAS i escoles en projectes de patis 
escolars verds, espais vius que estimulin l’aprenentatge i fomentin el contacte 
amb la natura dels nostres infants. 
 

 

4.3 Esport  

 

Apostem decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat 
cohesionada i saludable. Creiem que cal planificar, dinamitzar i donar suport econòmic 
i logístic a l’esport com a realitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i salut, 
amb ple reconeixement al voluntariat esportiu i l’esport base com a sector estratègic. 

 
Mesures: 

 

- Promoure l’esport de base augmentant els recursos destinats als clubs esportius de 
la ciutat. Prioritzar la promoció de l’esport de base i en especial l’esport 
femení, així com els equipaments esportius municipals per davant d’altres 
esdeveniments de dubtós retorn social. 

 

- Esport com a eina de promoció i contra l’exclusió social: programa de beques 

per accedir a la pràctica esportiva en tots els clubs  esportius de la ciutat. 
 

- Projecte d’accés a la pràctica esportiva adreçat a persones amb discapacitat . 
 

- Desenvoluparem un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant 

els clubs esportius i els centres educatius del municipi. 
 

- Desplegarem un pla de promoció esportiva als espais públics – platja, places, 

carrers, circuits de salut urbans, etc.– en què es relacioni l’activitat física amb el 
coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi. 
 

- Crearem circuits d’activitat física a l’aire lliure, especialment orientats a l’activitat 

per a la gent gran.  

- Obrirem les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica 

esportiva de les entitats i de la ciutadania. Aquest fet permet facilitar l’accés a la 

població infantil dels barris perquè puguin dur a terme activitat física i esportiva en 

espai condicionat a l’efecte, sense els perills de la via pública, i, alhora, proporciona 

un tracte igualitari a tota la població. 

- Millorar l’estat i el manteniment de les instal·lacions esportives actuals, 

aplicant les mesures previstes al Pla d’Equipaments Esportius. 
 

- Obertura del bar del Pavelló, potenciant els aliments i begudes saludables. 
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4.4 Prevenció i promoció de la salut 

 
Impulsarem polítiques municipals en l’àmbit de la salut orientades a  preservar la 
salut i el benestar de la ciutadania. Dotarem convenientment els recursos destinats a 
la prevenció i a la promoció de la salut, posant l’accent especialment en les famílies, la 
gent jove, la gent gran, les dones i les persones nouvingudes. 
 
Mesures: 

 

- Projecte Escola Oberta de Salut: espai d’informació, assessorament i promoció 

de la salut en la seva vessant més àmplia: salut com  a benestar físic i emocional. 
Espai de suport per a persones i famílies ateses a la xarxa de salut mental. 
Programa específic de consells de salut adreçats a tota la població i en els diferents 
moments de l’any (consells sobre exposició al sol, hidratació, recomanacions 
alimentàries). 
 

- Creació al Parc Dalmau d’un espai de salut, amb gespa per caminar descalç, fer 

un camí de pedres rodades/ camí de reflexologia podal,... 
 

- Estudiar les diferents opcions i alternatives d’ampliació de l’Hospital Sant 
Jaume per tal d’augmentar els recursos d’atenció sanitària i sociosanitària. 
Apostar per un model de creixement d’acord amb els criteris del Departament 
de Salut i buscant la màxima continuïtat amb l’equipament actual fent prevaler 
l’interès públic i l’optimització dels espais i serveis actuals.  

 

- Augmentar les accions de prevenció d’addiccions i consums de substàncies, 
especialment en la població més jove en situació de risc.  
 

- Consells per prevenir les addicions a les noves tecnologies. 
 

- Oferta municipal d’oci alternatiu per a joves per promoure hàbits saludables. 
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5.1 Habitatge 
 

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Tan important 
per a les persones com ho puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la 
dependència. La política d’habitatge ha de preveure noves formes de tinença i tendir 
cap al valor d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió, fomentant el creixement del 
parc de lloguer i, especialment, del parc subjecte a algun tipus de protecció pública. La 
rehabilitació des de la millora de l’actual parc d’habitatges haurà d’esdevenir prioritària. 
 
S’ha de poder facilitar als joves i als col·lectius més vulnerables l’accés a 
l’habitatge de lloguer digne sense que s’hagin d’endeutar ni dependre de tercers 
per poder-se emancipar.  
 
L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més 
en un bé que en un dret, i són moltes les famílies que han estat o poden ser 
desnonades en els propers anys; per això, per a ERC l’acció principal des dels 
ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que 
poden perdre’l, perquè l’habitatge és un dret i una necessitat i no un valor de 
mercat. 

 
Mesures: 

 

- Augmentar els recursos d’atenció de vulnerabilitat energètica on es facin 
auditories energètiques, tallers d’estalvi, es tramiti el bo social, la discriminació 
horària, es revisi el consum contractat i es capaciti a les persones per fer un bon ús 
dels recursos. 
 

- Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la 

nova construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. 
 

- Potenciarem els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim 
de resposta en cas que es produeixin. 
 

- Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions 
envers l’ús de l’habitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar 
el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari, i també per raons d’eficiència 
energètica. Posarem en valor tot el parc construït minimitzant els nous 
desenvolupaments. 

 
 

5.2 Atenció a la vulnerabilitat 
 

Calella, amb una taxa d’atur registrat al mes de març del 16,32%  necessita 
recursos que vetllin per l’atenció i la prevenció de l’exclusió social dels seus 
ciutadans i ciutadanes. 

 
Mesures: 

 

- Dinamitzar i dotar de més contingut el Consell Municipal de Salut i Serveis 
Socials per fomentar el treball en xarxa amb escoles, Serveis Socials, CAP, 
Hospital, entitats socials i serveis d’ocupació. Amb la finalitat de conèixer bé els 
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recursos existents i les necessitats que es detecten en el municipi.  
 

- Impuls de les polítiques preventives. Creació d’un pla local d’inclusió social 

on es vinculi la participació de les persones en risc d’exclusió amb l'ocupació i la 
formació. 
 

- Creació d’un protocol per situacions d’urgència social. 
 

- Menjador social, espai d’higiene personal, canvi/rentar roba, en moments de 
pics de fred habilitar un espai per dormir i esmorzar.  

 

- Creació d’un catàleg de recursos socials de la zona, i drets i deures dels 
ciutadans. 

 

- Casa/ pis d’acollida per situacions puntuals de maltractaments, de sense 
sostre, problemàtica social urgent.  

 

- Lluita contra la precarització laboral en el sector de serveis (hostaleria, comerç, 

restauració i en el sector de les cures i atenció a les persones). Vetllar pel 
compliment del decret de cotització dels i les cuidadores no professionals de 
persones dependents. 

 
 

5.3 Nova ciutadania 
 

La diversitat ètnica i cultural és una de les característiques del nostre municipi, 
representant un 17,85% de la població, per això creiem que cal gestionar la 
diversitat d’acord amb els valors republicans i els Drets Humans fomentant les 
polítiques de interacció i participació entre persones de diferent origen cultural 
que vivim juntes. 

 
Mesures: 

 

- La inscripció al padró municipal és la via d’accés als serveis i un ajut clau en la 
integració així com la principal eina dels gestors públics per conèixer la realitat 
poblacional. Farem que el padró, com a registre administratiu, respongui a la 
realitat del municipi a fi de garantir els drets i deures de les persones. 
 

- Per tal que la diversitat existent al municipi no creï desigualtats, ni divideixi la 
societat s'ha de garantir un espais comuns de convivència i de participació.  

 

- Per afavorir el coneixement entre persones d’origen divers, impulsarem el 
programa de mentoria (voluntariat) consistent en acompanyar les persones 
nouvingudes en el coneixement de l’entorn i l'establiment de vincles amb dedicació 
de 2 a 4 hores a la setmana durant un any. 

 

- Cal incrementar recursos per l'aprenentatge de l’idioma i l’accés a formacions 

independentment de la seva situació administrativa. 
 

- Potenciar formacions que acostin a les persones a les necessitats del mercat 
laboral del municipi. Quan una persona té l’informe d’arrelament social aquesta 
pugui acostar-se a ofertes de feina reals amb possibilitat de contracte mitjançant 
plans d’ocupació. 
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- Activitats de sensibilització a tots els nivells. Cal una educació per futurs 
alternatius. No es tracta de fer caritat ni heroisme sinó de fomentar un 
coneixement real de la situació i els fenòmens que ens afecten per evitar un 
augment de la xenofòbia i desigualtats.  

 
 

5.4 Gent gran i dependència 
 

A Calella la població de més de 65 anys representa un 20,51% de la població, amb 
greus situacions de dependència, actuals i futures, que requereixen suport i 
atenció per part de l’Ajuntament.  Cal prendre mesures per pal·liar la solitud i 
l’aïllament sobretot de les persones més envellides i depenents, i afavorir les 
relacions socials, la participació i la vinculació amb l’entorn comunitari de les 
persones grans del municipi.  

 
Mesures: 

 

- Creació d’un consell municipal de la Gent Gran, format per membres de 

diferents entitats, on es treballin amb l’Ajuntament les seves necessitats, 
problemàtiques i inquietuds. 
 

- Impulsar un espai municipal públic per persones grans amb places de 

residència, de centre de dia i servei de menjador i activitats. 
 

- Engegar les accions necessàries per tal que les persones grans i amb 
dependència puguin romandre el màxim temps possible al domicili. 
 

- Incrementar els serveis d’atenció domiciliària i els serveis d’acompanyament 
a les persones grans que visquin soles. 
 

- Poder disposar d’una cadira adaptada en préstec per facilitar les sortides del 
domicili de les persones que visquin en comunitats sense ascensor. 

 

- Incrementar el servei municipal d'arranjaments en domicilis particulars 
adreçat a persones amb dependència. Actualment es fan arranjaments amb el 

suport de la Diputació de Barcelona (10.000€). 
 

- Banc d'ajudes tècniques domiciliàries. 
 

- Desenvolupar més accions de formació i suport a les persones que tenen 
cura de persones dependents.  

 

- Treballar activament i transversalment per prevenir situacions de 
maltractament. Establir protocols d’actuació per prevenir-los i models de suport i 
atenció integral a les víctimes. 
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Calella ha de ser una ciutat amable per a totes les persones que ens visiten però també 
per totes aquelles que hi vivim tot l’any.  
 
La neteja i el manteniment dels espais públics, la seguretat, els serveis a la 
ciutadania han de prevaldre com a eix prioritari de l’actuació municipal.  És per 
aquest motiu que treballarem pel dia a dia de Calella tenint en compte totes les 
zones del municipi actuant a cadascuna d’elles. 
 
6.1 Manteniment i neteja 

 
Compromís específic i ferm en relació al manteniment de la ciutat, des del 
minut 0, 24 hores al dia i 365 dies l’any. 
 
Mesures: 

 

- Pla de xoc per millorar la neteja a tota la ciutat. Revisió del contracte en quan a 

la maquinària i forma de fer la neteja que eviti, o com a mínim redueixi, el soroll que 
actualment es fa.  

 

- Augmentar la dotació de la brigada de parcs i jardins per millorar 
l’enjardinament i el manteniment de totes les zones verdes de la ciutat. 

 

- Millorar el manteniment del mobiliari urbà, parets, ponts... 
 

- Impuls d’un pla de millora de façanes deteriorades. 
 

- Execució d’un pla de millora de carrers i voreres.  
 

- Millorar el manteniment de camins per un estat raonable, així com la neteja i 
manteniment permanent de les rieres.  

 

- Manteniment i millora dels parcs infantils, especialment l’ubicat als apartaments 

Codina. 
 

- Manteniment i millora dels accessos i espais públics a l’Urbanització Can 
Carreras. 
 

- En el cas concret de Can Carreras treballarem coordinadament Calella-Pineda 
per articular solucions de mobilitat i serveis de forma conjunta. 

 

- Millorar la il·luminació, imatge i espai públic del carrer Jovara i resta de 
carrers de la ciutat. 

 

- Vetllar per tal de garantir que els edificis i/o solars abandonats no acabin 
deteriorant-se..  
 

- Papereres al llarg del carrer d’Anselm Clavé. 
 

- Restauració i pintar baranes del passeig NII de la Roca Grossa fins a les escales 



28 
 

platja. 

 

- Pas de vianants c. Balmes, cantonada superior c. Monturiol. 
 

- Pas de vianants al Rierany dels Frares entre el carrer Bruguera i Sant Antoni 
per connectar amb Poble Nou 
 

 

6.2 Serveis públics i seguretat 
 

Proposem una supervisió estricta dels serveis públics. Reforçarem l’estratègia de 
la policia de proximitat als cossos de policia local, per afavorir el coneixement de 
l’entorn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió 
més eficient.  

 
Mesures: 

 

- Instal•lació serveis públics (WC’s ECOS)  a llocs estratègics de la ciutat. 
 

- Estudiar un sistema de recollida selectiva de residus porta a porta en algunes 
zones de la ciutat. 
 

- A les zones d'escombraries que no estan soterrades, crear un projecte més 
salubre i amb bona accessibilitat. 

 

- Potenciar la mediació per disminuir les actituds incíviques (campanyes de 

sensibilització, vetllar pel compliment de les ordenances i sancions establertes). 
 

- Reformular i millorar les funcions dels agents cívics, fent que actuïn vetllant 
veritablement pel compliment de l’ordenança de convivència i civisme de Calella. 
 

- Instal·lació de canviadors per a nadons, àrees de lactància i alimentació 
infantil a diferents punts de la ciutat. 

 

- Instal·lació de noves zones d’esbarjo infantil i millora del manteniment a les ja 
existents en diferents punts de la ciutat. 

 

- Compromís per instal·lar càmeres de vigilància a la part superior de la Riera 
Capaspre per millorar la seguretat en l’accés a la zona agrària. 
 

- Augmentar la policia de proximitat, fent que més agents patrullin a peu i en 
bicicleta tot millorant la interlocució entre els veïns i veïnes i la policia local 
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7.  
 

Calella és una ciutat diversa, oberta i dinàmica que al llarg de la pròpia història 
s'ha anat adaptant als canvis socials. Com a ciutat comptem amb uns potencials 
importants. Alhora, tenim el repte immens de repensar-nos per fer front a noves 
situacions derivades del canvi d'hàbits de consum, de noves formes d'entendre la 
vida i de  dinàmiques econòmiques generals que provoquen una distribució de la 
riquesa desigual.  
Això requereix treballar en clau local contemplant projectes i accions de curt 
termini sense renunciar a projectes de ciutat més ambiciosos i pensats a llarg 
termini. Totes i cadascuna de les accions pensades són importants i 
imprescindibles. Cal afrontar les necessitats i urgències del dia a dia però cal 
també pensar i projectar la ciutat del futur comptant amb la màxima participació, 
diàleg i consens de tothom.  
Malgrat les dificultats  i els contextos econòmics no renunciem a posar les bases 
per als nous projectes de ciutat.  

 

7.1 Obrim la ciutat al mar 
  

Proposta de transformació del casc urbà per obrir la ciutat al mar i millorar l'accés 
al passeig i façana marítima: recuperació de l’espai que ocupa l'edifici de l'antic 
Hotel Corona, urbanització del solar a partir d'un procés participatiu i obertura 
d'una gran rampa d'accés al passeig i platja adaptada a persones amb mobilitat 
reduïda. 

 
Objectius del projecte: 
 
a) Aconseguir un accés a la façana marítima  fàcil, còmode i adaptat per 
persones amb mobilitat reduïda.  
b) Potenciar l’entorn del passeig i la platja com a espais naturals integrats al casc 
urbà. 
c) Obrir un nou punt d'accés al passeig i platges de la ciutat tot promovent el flux 
de vianants al carrer Jovara. 
d) Crear un nou espai verd al centre de la ciutat dissenyat a partir d'un procés 
participatiu entre tots els ciutadans i ciutadanes. 
 

7.2 Transformem la mobilitat urbana 
 
7.2.1 Proposta de recuperació de la façana marítima donant prioritat als 
vianants amb la retirada progressiva dels vehicles, pensada en una primera 
fase en el tram comprés entre la Riera Capaspre i carrer Creus. 

 
Objectius del projecte: 
 
a) Recuperar l’actual camí de terra com a espai natural integrat a la platja i amb 
continuïtat fins al passeig de Manuel Puigvert. 
b) Millorar la qualitat ambiental i paisatgística. 
c) Reordenar l’espai incrementant la seguretat i l’accessibilitat per a vianants. 
 

7.2.2 Creació de nous aparcaments vigilats a les zones del carrer Joan 
Corominas i Vigneaux  i de la Riera Capaspre, connectats al sistema de 
transport públic urbà.  
 

Objectius del projecte: 
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                a) Ampliar els espais d’aparcament a baix cost. 

b) Reduir el trànsit pel centre de la ciutat. 
c) Potenciar el transport públic urbà. 
 

 
7.2.3 Instal·lació de pàrquings desmuntables en alçada mitjançant uns 
sistemes modulars i flexibles, podent adaptar-se així a les necessitats de cada 
moment i zona. 

 
Objectiu del projecte: Incrementar el nombre de places en els aparcaments 
existents que ho possibilitin. 
 

7.2.4 Instal·lació d'aparcaments segurs per a bicicletes a prop de l’estació de 
tren, per a facilitar la connectivitat amb el transport públic, i en diferents 
punts de la ciutat. Estudi d’un servei de bicicleta elèctrica compartida. 

 
Objectiu del projecte: Promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
sostenible. 

 
7.2.5 Millora de la línia d’autobús urbà  i interurbà amb noves parades a la 
Piscina Municipal, al passeig de les roques i a la Muntanyeta. 

 
Objectiu del projecte: Promoure el transport públic com a mitjà de transport 

col·lectiu sostenible. 
 

7.3 Creixement del municipi: noves oportunitats  
 

7.3.1 Segona fase cobriment Riera Capaspre.  
 

Objectiu del projecte: Cobrir i urbanitzar el tram de Riera Capaspre entre carrer 
Sant Jaume i el Torrent de Valldebanador i obrir un passeig que connecti amb el 
centre de la ciutat. 

 
 

 
 

 

 

 

 


