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ERC hem engegat a tot el territori la campanya La República que farem. 
La corda que ens lliga amb l'Estat Espanyol va tibant cada cop més. 
Les institucions de l'Estat l'estan tibant cada cop amb més força per no deixar-nos volar, 
per no deixar-nos ser allò que volem ser, fins i tot per no deixar-nos expressar allò que 
volem fer.
La suposada operació diàleg no és real. De fet i, com a mínim des de la sentència contra 
l'Estatut de Catalunya, no ha existit voluntat de diàleg real. 
Pel govern de l'Estat diàleg és una paraula buida de sentit
Per nosaltres diàleg vol dir acord, vol dir pacte, vol dir negociació, vol dir concessió, vol 
dir intercanvi, vol dir debat, vol dir lliure expressió d'idees i conceptes.
Pels representants del govern de l'Estat, diàleg vol dir prohibir, vol dir vetar, vol dir 
clausurar, vol dir precintar, vol dir amenaçar.
Davant d'això, per higiene democràtica, només podem dir
Referèndum Sí o Referèndum Sí

Davant d'això només podem desobeir: desobeir per votar, desobeir per donar la veu al 
poble, per facilitar la participació ciutadana i per decidir entre tots i totes quin futur volem 
com a nació col.lectiva i diversa.

Engeguem, doncs, un procés participatiu per dissenyar, de manera col.lectiva, el nou país 
que volem.  És una campanya oberta a tothom en la que us convidem a participar 
activament. Podeu fer-ho adreçant-vos a l'enllaç http://www.larepublicaquefarem.cat/

DONA: Sense tu no hi haurà República. 

Si les dones no participem activament en la construcció de la 
República, aquesta ni tansols podrà existir.

Som el 50% de la societat i, per tant, si no fem un pas endavant 
i ens mobilitzem, ho faran per nosaltres. Això, de fet, ens passa 
sempre i sempre n’acabem rebent les conseqüències. La nostra 
participació a la vida política i social és notablement inferior a la 
dels homes. 
Sí, és veritat, prou dur és conciliar la vida laboral, familiar i social 
per a treure temps en ocupar-nos de la resta de la societat. Però 
és que som nosaltres la resta de la societat i si no agafem la 
nostra responsabilitat com a ciutadanes estem deixant en les mans dels altres el nostre present, el 
nostre futur i el de les generacions que vindran.
Tenim una oportunitat única per decidir on i com volem viure. Ho hem de fer per no haver d'assumir 
un sou inferior pel mateix treball, per deixar de veure com els llocs de responsabilitat i decisió són 
generalment pels homes, per no haver d'assolir el paper de cuidadora de forma involuntària, perquè 
ens deixin de valorar més per com lluïm que pel que som i el que fem. Perquè la maternitat deixi de 
ser estigmatitzada en el món laboral i reconèixer a la dona el valor únic i impossible de substituir 
com a creadora de futur, perquè la violència física o psíquica a la dona deixi de ser un fet assumit i 
fins i tot necessari o normal. Ho hem de fer fins i tot per què arribi el moment en què no calgui cap 
mena de normativa o lleis que ens emparin en la igualtat, perquè aquesta s'ha assolit.

Si les dones no empenyem a més dones a activar-se pel seu futur, tot seguirà igual... o pitjor. Per tant, 
dona,aixeca't, actua i fes que la dona que tens al teu costat prengui també consciència que ella té el 
poder i sense ella no tindrem ni tan sols República.
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Els pressupostos del 2017 de Pdecat i PSC – la transformació real de Calella haurà d’esperar

El pressupost per l’any 2017 que va presentar el govern de Calella, format pels grups 
municipals de CiU i el PSC, demostra que la transformació real de Calella haurà d’esperar. 
Els pobles i ciutats evolucionen amb el temps. I Calella i tots nosaltres, la seva gent, també. 
Per aquest motiu esperàvem un pressupost que reflectís una visió estratègica de present 
i futur clara. Un seguit d’inversions que permetin preparar i transformar la ciutat amb 
serveis i espais públics de qualitat. Una Calella neta i endreçada. Una política transparent 
sobre els diners que ja hem gastat i continuarem gastant a la Fàbrica Llobet Guri. I una 
priorització de les necessitats en els nostres equipaments. Però malauradament no és així. 
Recordem que aquest govern no té un pla de mandat. No sabem cap a on va.

 
El Parc Dalmau continua essent una assignatura 
pendent. Pensem que el primer que cal fer és 
senyalitzar i posar tanques de protecció a les zones perilloses i amb desnivells molt 
pronunciats, per després millorar el seu patrimoni i gestió forestal, dinamitzant-lo, per 
exemple, amb un mòdul de biblioparc, de cara a la primavera, i un punt de bar. També 
és l’entorn que ha d’acollir una part dels circuits inclusius, espais pel gaudi dissenyats 
i preparats per a les persones amb algun tipus de discapacitat. Des d’ERC hem fet 
propostes en aquest sentit.
 
Continuem defensant que cal crear i posar en funcionament de forma immediata des 
de l’ajuntament, uns espais de coworking (espais de treball compartit per a 
emprenedors, on es comparteixen idees i dinàmiques de treball, i es comparteixen 
també els costos dels espais físics on s’ubica l’activitat). Aquesta ha estat una eina 
que molts ajuntaments han posat al servei dels seus emprenedors al llarg dels anys 

de la crisi econòmica, i Calella n’hem quedat orfes. Adaptar-nos als nous temps i necessitats vol dir això, per exemple. I ja 
hem fet tard.
 
També hem proposat dissenyar i executar dos programes específics vinculats a la 
inserció laboral: un programa d’inserció laboral per a persones en situació d’atur de 
llarga durada, i un altre pla específic local de formació/acompanyament/suport a la 
inserció laboral destinat a persones amb alguna discapacitat. Però la resposta 
novament ha estat negativa.
 
Des d’ERC continuem veient amb preocupació que el pressupost municipal 
reflecteixi imports descompensats pel que fa a les quantitats que destinem a les 
entitats i teixit esportiu i cultural de la ciutat respecte les quantitats que estan 
destinades a finançar esdeveniments de caràcter privat i que se celebren a la nostra 
ciutat. Que amb diners públics ajudem a atraure i celebrar a la nostra ciutat 
esdeveniments impulsats per empreses privades, que tenen un benefici econòmic, 
només és correcte en aquells casos en què el retorn per a la gent de Calella, pel seu 
conjunt, sigui evident.
S’aprova, per exemple, una partida concreta dotada amb 35.000€ per a la Volta Ciclista Catalunya mentre que es dota amb 
només 28.500€ la bossa des d’on es financien les activitats regulars de les entitats esportives de la nostra ciutat al llarg de 
l’any. No ens sembla just ni lògic. Nosaltres valorem l’esforç dels clubs per fomentar l’esport de base. I demanem augmentar, 
fins a 50.000€, les dues partides destinades a finançar la convocatòria de subvencions per a activitats fetes per les entitats 
esportives com també per les culturals (actualment, només 23.400€).
 
Apostem per millorar de forma integral i donar un nou aire als equipaments culturals municipals que ja tenim, per 
modernitzar-los i fer-los més atractius. Hem reivindicat les millores en el Museu Josep-Maria Codina i Bagué, d’una banda, 
i adequar definitivament l’arxiu històric municipal. Novament, ens hem quedat sols. El govern té altres prioritats.
 
Tampoc s’han acceptat propostes com augmentar la partida destinada a la compra de llibres de la biblioteca (fins a 15.000€ 
- ara mateix 8.000€) o incloure la inversió per cobrir el pati de la biblioteca. Ens sembla necessari també millorar els 
accessos al far, o crear una aplicació/entorn virtual/espai web per coordinar les activitats i peticions de material de les 
entitats de Calella. Res ha quedat recollit.
 
El pacte ràpid i immediat que van signar a Calella els grups de CiU i el PSC, el maig del 2015, dóna els seus fruits en moments 
com aquests. La suma aritmètica dels vots de tots dos grups els permet tirar endavant, sense necessitat de sumar 
propostes ni sensibilitats dels grups de l’oposició. És una opció legítima, però que no compartim des d’Esquerra 
Republicana. Nosaltres, però, continuem treballant!
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ERC defensa la continuïtat dels serveis sanitaris que donen resposta a les situacions d'urgència i 
emergència

En temes de comerç, cal 
tenir quins els reptes de 
futur afronta Calella

El 60% dels residents a Calella 
que estan ocupats ho fan fora de 
la ciutat. Hem de repensar i 
adaptar-nos

Cal adaptar-se als reptes del futur, 
l'augment del teletreball i l'expansió 
de la regió metropolitana de 
Barcelona.

Defensem que l’Hostal Vell aculli 
activitat formativa en salut, noves 
oportunitats I+D vinculades a 
l’hospital

Calella no només és una ciutat 
turística; hem de treure més 
rendiment a l’entorn de la 
principal empresa: l’hospital

Reclamem la importància de 
saber el retorn de les 
actuacions que fem en 
promoció econòmica i comerç

Apostem per la promoció indirecta, és 
a dir, millorar Calella per fer-la més 
atractiva als visitants i potencials 
clients del nostre centre comercial 
D'aquesta manera els recursos 
reverteixen en tota la ciutadania

Cal millorar els carrers per fer-los 
més transitables pels vianants i 
així millorar l'experiència de 
passejar i comprar

CALELLA

Inputs sobre promoció econòmica i comerç! El que vam 
dir a l’audiència pública organitzada per l’ajuntament...

Activitat Grup Municipal

En primer lloc, recordem que el SEM és el servei sanitari que 
dóna resposta a les situacions d'urgència i emergència 
prehospitalària, així com dóna informació i consell sanitari, tant 
en situacions ordinàries com extraordinàries. 

Davant la finalització del conveni que actualment està vigent 
entre el SEM i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ens 
sumem a la proposta de demanar que aquest servei mantingui 
la seva presència en el nostre territori més proper i, per tant, la 
seva continuïtat. No obstant això, recordem, per evitar males 
interpretacions, que la durada dels convenis és la mateixa a tot 
Catalunya, donat que forma part de l'acord entre el SEM i les 
patronals dels hospitals. 

Recordar, així mateix, i en relació a les diferents tipologies de 
dispositius, que cada tipologia té unes tasques i funcions 
diferents. No podem afirmar, com fa ICV, que les unitats amb metge tinguin més capacitat i eficàcia. Senzillament, les 
expectatives vinculades a aquestes unitats són diferents a les que estan dotades amb el servei d'infermeria. Per exemple, 
el percentatge més elevat de trasllats interhospitalaris es fa amb unitats de Suport Vital Bàsic, i per aquest ordre, la 
gravetat dels malalts requereixen el Suport Vital Avançat amb infermeria, i en segon terme, el Suport Vital Avançat amb 
metge, en menor nombre de casos. 

Per tant, deixar constància que el departament de Salut té previst renovar els convenis amb les empreses col·laboradores 
a tot Catalunya, incorporant les modificacions que calguin per millorar els convenis actuals, i en base a l'experiència. 

Reclamem, una vegada més, i després que ICV hagi presentat una moció al ple de febrer sobre aquesta qüestió, 
responsabilitat per part de totes les forces polítiques i evitar, sobretot, actituds demagògiques i partidistes que intenten 
treure rèdit en un àmbit tant sensible com és el sanitari i de la salut. 

Els nostres regidors/es a twitter:

Cristina Gómez: @cgomezgili

Carles Ferrer Costa: @C_Ferrer_Costa 

Àngel Badalló: @AngelBadallo

Xavier Casillanis: @xavik64



+ PDeCat, PSC, ICV
CALELLA

Abstenció: PPSí

+ PDeCat, PSC, ICV
CALELLA

Abstenció: 

2.0pinió està publicada per Esquerra Republicana de Catalunya Calella 
· Sant Josep, 10, Calella · Alt Maresme · Països Catalans ·
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6 febrer 2017 – Ple Ordinari

Aprovació inicial del Reglament del Defensor/a de la Ciutadania de Calella
CALELLA

+ PDeCat, PSC, ICV, PP

Concessió bonificació del 95% de l'ICIO a l'Escola Pia de Calella per les obres de Reforma Interior d'aulari infantil al c/Sant Pere, 120. 
Ens hem abstingut, malgrat que es pugui qualificar d'interès general per l'activitat que s'hi realitza es tracta d'una subvenció a una 
entitat privada.

PDeCat, PSC, ICV, PP
CALELLAAbstenció: 

Moció del grup muncipal d'ICV EUIA en defensa dels drets de les persones afectades per les «clàusules sol»
L'actualitat i magnitud del problema de les "clàusula sòl" i la necessitat com a societat de dotar-nos de mecanismes de transparència en 
la comercialització de productes financers per part de la Banca.

PP

Moció del grup municipal d'ICV EUIA sol·licitant que el servei del SEM de les bases de Calella i Blanes es segueixi prestant amb Unitats 
de Suport vital avançat
En cap cas el servei es deixarà de prestar tan a Calella com a Blanes; el contracte del SEM es negocia a nivell de tot Catalunya i que 
inclou necessitats específiques de cada territori i que per tant la capacitat de negociació a nivell local de la corporació sanitària és molt 
limitada. Confiem plenament en la Conselleria de Sanitat i els seus experts per decidir de millor manera de gestionar el servei del SEM.
En temes tant sensibles com és el sanitari i la salut no es pot actuar d'una manera demagògica, partidista i populista, s'ha d'actuar amb 
responsabilitat i rigor.

No + PDeCat, PSC
CALELLA Abstenció: PPSí ICV

Sí

Sí

Sí

Moció conjunta presentada pels grups municipals de PdeCAT, PSC, ERC, CUP i ICV EUIA per a l'adhesió de l'Ajuntament de Calella a la 
campanya Casa Nostra És Casa Vostra
Cal crear xarxes de suport i d'acollida als refugiats que estan pendents d'arribar a la nostra ciutat.

Hem preguntat...

Sobre els despreniments de l'arrebossat de la façana de 
l'hotel Vila a l'alçada del carrer de la Bruguera amb Sant 
Josep. El govern ens va respondre que la propietat de l'hotel 
està pendent de l'aprovació de la llicència de les obres i el 
conseqüent inici d'aquestes.

Sobre el Museu del Turisme, en relació al seu tancament i les 
dues inundacions i el foc ocasionat a l'interior. S'ens informa que 
el museu s'ha tancat degut a les obres de l'escola Salicrú que tenen 
lloc a la Fàbrica. El museu restarà tancat fins a finals de maig, 
també va responsabilitzar de les inundacions i del foc les mateixes 
obres. Tenim els nostre 
dubtes davant les 
informacions presentades 
i la minimització que fa el 
govern tant dels incidents 
com del tancament per les 
obres de la fàbrica.

Sobre el tema de l'enllumenat de nadal encara instal·lat a Calella, el govern municipal atribueixen el retard al mal temps durant el mes 
de gener i que confien en que l'empresa responsable retiri les llums durant la primera quinzena de febrer.

En relació a queixes mostrades per usuaris de la muntanyeta 
durant les jornades de portes obertes que tenen lloc des de fa 
quinze dies durant els caps de setmana degut a l'entrada de 
usuaris poc conscienciats amb gossos que han orinat i defecat 
en les instal·lacions. Considerem que cal revisar els aspectes de 
autogestió i de control de les instal·lacions. El regidor 
responsable ha comentat que estan a favor de l'autogestió i que 
ho revisaran.  


