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AgendaAgenda
18 de Març 20:00h

8 d’Abril 21:00h

17 d’Abril 12:30h

Sala d’actes Ajuntament vell

Casal l’Amistat

Passeig de Manuel Puigvert.
(Monument a la Sardana)

Estem vivint un moment polític apassionant. Per primera vegada tenim un Parlament 
de Catalunya amb majoria independentista, fruit dels resultats de les eleccions del 
passat 27 de setembre. Tenim un govern de la Generalitat de Catalunya que camina 
amb pas ferm cap a la construcció de la nova República Catalana, en compliment del 
mandat parlamentari. 
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya hi contribuïm amb el convenciment que 
estem més a prop que mai d’aconseguir la plena llibertat del nostre país, una 
oportunitat per construir de nou, en molts àmbits, un país més just, net de corrupció, 
participatiu. 
ERC és present en el govern de la Generalitat assumint responsabilitats directes en 
els àmbits de treball i afers socials, salut, justícia, agricultura, i economia, amb el 
nostre president Oriol Junqueras liderant l’acció econòmica i la vicepresidència de la 
pròpia Generalitat de Catalunya.
Ens trobem en un moment idoni per teixir aliances, pactes, acords per avançar en la 
construcció del nou país. Deixant enrere cotilles o esquemes que avui ja no ens 
serveixen. Des de la il·lusió i amb l’afany únic de servei públic. 
A nivell de ciutat, trobem a faltar, des del govern municipal, el lideratge necessari per 
mirar el més enllà, assumir les limitacions de l’actual model productiu local, assumir 
els canvis que estem patint, i posar fil a l’agulla dels nous reptes que tenim plantejats. 
Sovint, a les reunions d’ERC Calella, parlem de com ens agradaria que fos la façana 
marítima, pacificada, amb usos públics i privats que garantissin l’esport, el gaudi i 
passeig, la cultura, a les famílies, als infants, i als nostres avis i àvies. Ens preguntem 
quines oportunitats estem donant als nostres joves, que volem formats. I, 
malauradament, veiem que els més formats necessiten marxar de la ciutat per 
treballar en feines més qualificades. Com gestionem i millorem un actiu tan important 
com és el nostre hospital, com a agent generador de riquesa i treball a la ciutat. Per 
què no encetem un debat global i profund sobre els aparcaments i la mobilitat a la 
nostra ciutat? Com gestionem els equipaments esportius i culturals, patrimonials, que 
tenim? I trobem a faltar que es doni la veu a la ciutadania, de forma regular i 
normalitzada.
Malauradament, trobem a faltar manca de voluntat política i il·lusió en l’actual equip 
de govern, de CiU i PSC, a l’hora d’afrontar aquests reptes de ciutat. Des d’ERC en 
tenim ganes, de mirar endavant, agosarats, desvinculats de cap altre interès que no 
sigui el servei a la comunitat. No volem una ciutat aparador, sinó una Calella dinàmica, 
solidària, participativa, viva, que innova, que pensa i rumia, i que no només executa o 
obeeix veritats inqüestionables. 

Estem al vostre servei!    

Un petit Record per la Muriel

“Som aquí per construir un país més lliure, més   
just i més digne, on tothom hi tingui cabuda.

No som aquí per buscar un somni, nosaltres som el 
somni. Aquesta és la nostra força.”

Gràcies, Muriel, per la lluita. Gràcies per ajudar a fer possible aquest somni 
col.lectiu.
Vas néixer a Avinyó, a l’exili. El teu pare era un soldat de l’exèrcit republicà 
que, derrotat pel feixisme, va haver de marxar cap a un exili forçós.
Ell i tu, com tants altres homes i dones d’aquest país, heu vist que la 
memòria dels que van perdre no té res a veure amb la memòria dels que 
van guanyar.
Vam confiar en la "democràcia", que era urgent  després de 40 anys de 
dictadura, i ara tenim la certesa que només en un nou país podrem ser 
respectats i podrem viure plenament en llibertat.
Des de Calella, el nostre petit racó de món, ens sentim companys teus, i 
per tu  i per tantes altres persones que ens han precedit, construirem la 
República Catalana!
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85è Aniversari de la fundació 
d’ERC. Homenatge als homes i 

dones impulsors a Calella.
Amb Anna Simó i 
Agustí Alcoberro  

Oportunitat i reptes de la 
reforma horària pel comerç 

local. 
Amb Fabián Mohedano.

Vermut Republicà.
85è Aniversari de la 

proclamació de la Republica
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Activitat Municipal Breus
EL PRESSUPOST 2016 PER CALELLA: CONTINUÏSTA I 
MANCAT DE VISIÓ ESTRATÈGICA DE CIUTAT
El pressupost municipal del 2016 va ser aprovat inicialment el passat 25 de gener pels 
grups municipals que fan suport al govern: CiU i PSC. El grup municipal d’ERC es va 
abstenir. Algunes consideracions:
· No hi ha pla de mandat, que és el full de ruta que fixa els objectius del govern pels propers 
anys, les accions prioritàries i un calendari d’execució de les actuacions. El missatge que rebem 
és que és un govern que comença el mandat sense planificar. Una mancança així fa més fàcil 
acabar fent accions que consolidin una “ciutat aparador”, que és justament el que des d’ERC no 
volem per a Calella. 
· El pressupost no reflecteix projectes il·lusionants, que donin sentit a la transformació real 
que necessita Calella. Necessitem superar vells esquemes. Hem d’obrir nous horitzons de 
ciutat, pensant entre tots quina ciutat voldrem d’aquí a uns anys, apostant clarament per la 
diversificació econòmica i la innovació. Volem una ciutat per a les famílies, on s’hi visqui bé, amb 
espais públics i serveis de qualitat. I el pressupost proposat per CiU i PSC no reflecteix aquesta 
voluntat. 
· Es preveu una inversió de 200.000€ del pressupost per a l’Hostal Vell. Som partidaris de 
rehabilitar-lo. Però, què hi farem? No volem més espais polivalents, ara a l’Hostal Vell. Des 
d’ERC ens imaginem uns usos vinculats a la formació professional en l’àmbit de la salut, 
sociosanitari, que aportin valor afegit a l’hospital Sant Jaume i al CAP, aprofitant, a més, la 
proximitat dels edificis. Dels usos, n’hem de parlar entre tots, no volem que el govern decideixi 
sol quins serveis ubiquem en aquest edifici catalogat.
· Vam fer un prec: en tota l’execució del pressupost cal que es tingui en compte que Calella 
necessita millorar la neteja, el manteniment de carrers, els espais verds i les zones enjardinades.
· Vam preguntar, sense tenir resposta, l’import anual corresponent a les despeses de 
manteniment del Museu del Turisme. Malauradament, no ho sabem. Per responsabilitat i rigor 
en la gestió pressupostària d’un nou equipament, haurien de ser imports previstos, calculats i 
pressupostats amb claredat. 
· Cal repensar el pressupost total municipal que aportem a la subvenció d’activitats de 
clubs esportius i entitats culturals. Creiem que cal premiar amb més recursos les activitats 
que sorgeixen des de la base dels nostres clubs i entitats locals. Clubs i entitats que, alhora, 
gestionen equipaments municipals. Això en contraposició a la subvenció que es dóna a 
esdeveniments culturals i esportius que se celebren a la ciutat de la mà d’entitats privades. 

En el ple del 15 de febrer, ERC va 

ser l’únic grup municipal que es va 

abstenir en la votació per 

autoritzar la venda de patrimoni 

de la Corporació de Salut Maresme 

i La Selva. La resta de grups hi van 

votar favorablement. Abans de 

vendre patrimoni, confiem en què 

podem millorar la gestió sanitària 

amb el nou conseller de salut de la 

Generalitat, Toni Comín.

Creació d’un viver 
d’empreses o espais 
de coworking per a 

emprenedors

Creació de la taula per l’ocupació de 
Calella: espai de trobada d’agents 
econòmics, sindicats, empresaris.

Programa específic per a la inserció laboral 
de persones en situació d’atur de llarga 

durada

Creació d’una fira de 
professionals i industrials de 

Calella 

Actuacions per dignificar l’arxiu 
històric municipal

Millorar el treball conjunt entre promoció 
econòmica i serveis socials, per millorar la 

vinculació de les famílies beneficiàries 
d’ajudes socials amb la seves potencials 

sortides professionals i formació

Creació dels 
consells 
veïnals i 

consell de 
ciutat

Inclusió, en els convenis que signa l’ajuntament amb entitats o 
empreses privades que celebren esdeveniments a Calella, de la 

quantitat econòmica que subvenciona o assumeix l’ajuntament en 
concepte de bonificacions o cessió de material municipal divers.

Propostes d'ERC Calella: 

Conceptes - par da pressupostària Euros 
convocatòria subvencions ac vitats en tats espor ves 28.500 
convocatòria subvencions ac vitats en tats culturals 23.400 
subvenció Volta Ciclista  35.000 
par da per a triatlons 50.000 

 

 

El patrimoni de la Corporació de 
salut del Maresme i la Selva

Davant la proposta del govern de 

CiU, amb el suport del PP, de fer 

nou l’interior del mercat municipal, 

ERC vam advertir que nous espais 

no volia dir garantir millorar el 

nombre de parades ocupades ni 

les vendes al mercat municipal. 

L’Ajuntament va gastar 389.000€, 

s’han fet tres concursos per 

concessionar les parades i a hores 

d’ara encara hi ha 4 parades 

buides d’un total de 10, a banda del 

bar, que sí que està concedit. Des 

d’ERC proposàvem una inversió 

menor, d’aproximadament 

120.000€, que ajudés a visibilitzar i 

dinamitzar el mercat. El resultat 

actual demostra que no calia 

invertir tants diners. 

El mercat municipal: una inversió 
sostenible?

El model de platja que s’albira.
Recentment ha culminat l’obertura de 
sobres dels concursos de les noves 
guinguetes de la platja de Calella 
(constructors i guinguetaires). El 
model de.... 

(Seguir llegint)

esquerra.cat/calella

(Seguir llegint)

ERC Calella demana que es 
revisin les obres d'Església / 
Sant Pere. 

(Seguir llegint)

A través del grup municipal, i recollint 
algunes queixes de ciutadans....

ERC Calella lliura al govern 
municipal una proposta per 
revitalitzar i millorar el Parc 
Dalmau.
El Parc Dalmau de Calella és un espai 
emblemàtic, un pulmó verd... 

http://locals.esquerra.cat/calella/article/28798/erc-lliura-al-govern-una-proposta-per-revitalitzar-i-millorar-el-parc-dalmau
http://locals.esquerra.cat/calella/article/29570/el-model-de-platja-que-salbira
http://locals.esquerra.cat/calella/article/29567/erc-calella-demana-que-es-revisin-les-obres-desglesiasant-pere



