
EDITORIAL 

La doble crisi dels 
catalans i les catalanes 
 

Cornuts i pagar el beure. Així fa anys i 
panys que ens sentim els catalans i les 
catalanes davant l’espoli fiscal que patim 
per part de l’Estat Espanyol. 
 

El nostre dèficit fiscal estimat és de 22.000 
milions d’euros anuals, que equivalen  a 
uns 3.000 €  anuals per cada català i catala-
na. El 40 % dels impostos que paguem a 
l’Estat no retornen a Catalunya . L’augment 
impositiu acordat pel govern de l’Estat Es-
panyol farà augmentar encara més la pres-
sió fiscal als catalans i les catalanes i, en 
conseqüència, continuarà també augmen-
tant més el dèficit fiscal. 
 

Qui dia passa, anys empeny, però la situa-
ció al nostre país és insostenible: segons 
dades de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya, un 20.4 % de la 
població catalana viu sota el llindar de la 
pobresa,  4 de cada 10 joves entre 16 i 24 
anys està a l’atur, cada dia s’executen 21 
desnonaments, i la llista continua amb més 
dades que recullen l’esfereïdora realitat 
social que tenim al nostre entorn més im-
mediat. 
 

En aquests moments durs i difícils es fa 
més evident que mai la necessitat d’una 
independència fiscal i d’un estat propi que 
administri, sota el criteri de la transparèn-
cia i la justícia social, els recursos que ge-
nerem amb el nostre esforç i treball. 
 

El nostre argument és la raó i , per aquest 
motiu, no podem cansar-nos de repetir-lo a 
tort i a dret i fer-lo arribar als diferents 
àmbits de la nostra societat emprenent 
accions que puguin transformar la situació 
d’injustícia permanent que vivim. 
 

Ja hi ha diverses iniciatives en aquest sen-
tit: el passat 10 de març es va constituir 
l’Assemblea Nacional Catalana, arreu del 
territori la plataforma ‘diem prou’  està 
donant a conèixer la insubmissió fiscal, els 
ajuntaments de Calella i Arenys de Munt, 
entre d’altres, han aprovat mocions per 
donar suport institucional a la campanya 
per la insubmissió fiscal i proposen explo-
rar la possibilitat de liquidar els impostos 
municipals a l’Agència Tributària Catalana. 
 

La secció local d’Esquerra a Calella us con-
vida a prendre consciència i participar acti-
vament de les accions 
que ens portin cap a la 
independència del 
nostre país. 

Pilar Rocafort 

Presidenta 

d’Esquerra Calella 

La consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya visitava Calella el passat 3 de 
febrer per donar a conèixer que Calella acollirà la nova Escola Salicrú a les dependències 
de l’antiga Fàbrica Llobet-Guri de la nostra ciutat. Els regidors de l’oposició havíem estat 
informats d’aquesta decisió menys de 24 hores abans, quan vam ser citats per l’alcaldessa 
a una reunió, amb participació de l’arquitecte municipal, per presentar-nos el primer docu-
ment elaborat pels serveis tècnics.  

 
Això significava, per tant, que l’equip de govern 
descartava els terrenys que l’ajuntament tenia 
planificats fins al moment per acollir la nova es-
cola, els terrenys ubicats al carrer Joan Coromi-
nes, i que una decisió tan important i estratègica 
per a la ciutat s’havia decidit de forma unilateral, 
sense cap debat ni valoració dels avantatges i 
inconvenients que suposava la proposta de nova 
ubicació.  
 

Des d’ERC pensem, per tant, que s’ha obviat un debat totalment necessari. No podem dir 
que sí a un nou emplaçament sense saber ni conèixer les característiques del que això 
significarà, a diferents nivells: tant a nivell de projecte educatiu, arquitectònic, econòmic 
(també pels efectes que tindria l’adequació dels espais de la Fàbrica, més enllà de la prò-
pia escola) com, i no menys important, sense conèixer els motius reals i tècnics pels quals 
es desestima la ubicació que la ciutat de Calella tenia a disposició del Departament 
d’Ensenyament fins al moment.  
 
Des del moment en què els representants d’ERC van tenir coneixement de la notícia, vam 
posar-nos a treballar per intentar tenir tota la informació per poder valorar els suposats 
inconvenients que l’equip de govern dóna sobre els terrenys de Joan Coromines i els avan-
tatges de la ubicació de la Fàbrica. El dia 20 de febrer vam entrar un seguit de preguntes 
dirigides a l’equip de govern amb els interrogants que tenim (podeu consultar totes les 
preguntes a la pàgina http://www.esquerra.cat/Calella) i a dia d’avui encara ens continua 
mancant aquesta informació que ens permeti tenir arguments sòlids. Vam demanar, així 
mateix, una reunió amb l’equip de govern, l’arquitecte municipal i l’advocada responsable 
de l’àrea de Territori de l’ajuntament. Ens hagués agradat, certament, que aquesta reunió 
hagués estat a instàncies de l’equip de govern que, més enllà de la reunió prèvia que va 
fixar per anunciar-nos el que l’endemà diria públicament la consellera, no ens ha convocat 
a cap altra reunió, tampoc conjuntament amb la totalitat de forces polítiques, que, al nostre 
entendre, seria el desitjable, per poder tenir un debat serè sobre un projecte tan important 
com és aquest.  
 
A dia d’avui, doncs, restem a l’espera d’aquesta informació detallada. Existeix una carta, 
signada pel director general de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, signada el 
24 de febrer (després que ERC demanés quin era el compromís exacte del departament 
d’Ensenyament vers l’ajuntament i després que s’hagués donat a conèixer la notícia per 
part de la consellera Rigau) que creiem que no ens dóna elements prou sòlids i justificats 
en favor de l’opció per la qual s’aposta des de l’equip de govern, que nosaltres no podem 
encara estimar o descartar.  
 
ERC desitja que Calella pugui disposar del nou centre amb les màximes garanties quan 
abans millor. Però creiem que per responsabilitat institucional, i perquè a l’hora de pren-
dre decisions cal tenir clares les implicacions de les mateixes, necessitem tenir tota la 
informació. I dia d’avui no la tenim.  
  

ERC reclama un debat seriós i responsable 

a l’entorn de la nova Escola Salicrú 
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CRISTINA GÓMEZ CRISTINA GÓMEZ CRISTINA GÓMEZ CRISTINA GÓMEZ (30 anys) 
Llicenciada en Ciències Polítiques i 
de l’Administració 
 

AficionsAficionsAficionsAficions: Llegir, conèixer pobles i 
ciutats  
 

Una pel·lícula: Una pel·lícula: Una pel·lícula: Una pel·lícula: Pa negre 
 

Un llibre: Un llibre: Un llibre: Un llibre: L’auca del senyor Esteve, 
de Santiago Rusiñol 
 

Un plat: Un plat: Un plat: Un plat: El bacallà, cuinat en qualse-
vol de les possibles modalitats 
 

Una ciutat: Una ciutat: Una ciutat: Una ciutat: Calella, la nostra 
 

Una cançó: Una cançó: Una cançó: Una cançó: Bohemian Rhapsody, de 
Queen 
 

Un racó per perdre’s: Un racó per perdre’s: Un racó per perdre’s: Un racó per perdre’s: La zona de 
les roques de Calella 
 

Un somni: Un somni: Un somni: Un somni: Una societat menys indi-
vidualista i una Catalunya indepen-
dent 

Entrevista als regidors d’Esquerra 
ÀNGEL BADALLÓÀNGEL BADALLÓÀNGEL BADALLÓÀNGEL BADALLÓ    (26 anys) 
Arquitecte tècnic 
 

AficionsAficionsAficionsAficions: La fotografia 
 

Una pel·lícula: Una pel·lícula: Una pel·lícula: Una pel·lícula: Star Wars 
 

Un llibre: Un llibre: Un llibre: Un llibre: Qualsevol dels que ha 
escrit l’Àngel Badalló i Cabutí, el meu 
avi 
 

Un plat: Un plat: Un plat: Un plat: Els ous amb pèsols de la 
meva mare, boníssims! 
 

Una ciutat: Una ciutat: Una ciutat: Una ciutat: Calella 
 

Una cançó: Una cançó: Una cançó: Una cançó: Homes i dones del cap 
dret, de Quimi Portet 
 

Un racó per perdre’s: Un racó per perdre’s: Un racó per perdre’s: Un racó per perdre’s: Les Torretes 
de Calella 
 

Un somni: Un somni: Un somni: Un somni: Que Catalunya esdevingui 
un estat independent 

Cristina: Cristina: Cristina: Cristina: El fet de tenir ganes de vincular-me més estretament a la 
vida política de la nostra ciutat, per poder participar en la presa de 
decisions traslladant les idees i una manera de fer amb les quals 
em sento molt còmoda. Formar part d’un equip de persones que 
creuen en la justícia social i en la plena sobirania nacional del nos-
tre país. I que tenen una manera de pensar republicana, no dogmà-
tica, on tothom hi pot dir la seva i on l’opinió de cadascú pesa a 
l’hora de determinar els posicionaments.  

Àngel: Àngel: Àngel: Àngel: Fa molts anys que formo part de diferents entitats de Cale-
lla (Agrupament Escolta Montnegre, Colla de Geganters de Calella, 
entre d’altres), aquest fet m’ha portat molt sovint a tractar amb 
l’Ajuntament per organitzar actes per a la població. Penso que tots 
aquest anys de dedicació a aquestes entitats m’han generat una 
inquietud: poder fer més coses per a la nostra ciutat. Per aquest 
motiu, vaig decidir formar part de la candidatura d’Esquerra i així 
poder implicar-me més activament en la presa de decisions que 
afecten tot el conjunt de la població calellenca. 

Cristina: stina: stina: stina: L’aprenentatge que estic adquirint dia rere dia. Tenint en 
compte que el grup municipal d’ERC està a l’oposició, que això sig-
nifica estar més lluny de la informació sobre les qüestions diàries, 
sento que ens cal ser molt responsables abans de prendre posicio-
nament vers els temes que tenim plantejats. He après que en políti-
ca municipal, a més de tenir en compte els principis ideològics, 
abans de dir sí o no cal ser ben conscient dels efectes que poden 
tenir cada una de les decisions. I també he pres consciència del fet 
que és imprescindible i desitjable que hi hagi confiança entre les 
diferents forces polítiques, per aconseguir unes relacions entre 
polítics fluïdes i que ens portin a grans consensos, més necessaris 
que mai en temps de crisi.  

Àngel: Àngel: Àngel: Àngel: Tant la Cristina com jo som nous en aquesta tasca i en 
aquests primers mesos ens hem anat situant. Podria dir, que per 
motius d’estudis i feina, la Cristina coneix millor que jo el funciona-
ment de l’administració pública. Com que no estem governant, 
l’aprenentatge és més lent. Tot i això, estic aprenent de mica en 
mica com funciona l’Ajuntament i què podem fer per col·laborar a 
prendre decisions que ajudin a millorar la vida del conjunt de la 
població de Calella. També m’agradaria destacar que des 
d’Esquerra hem entrat unes quantes mocions, algunes relaciona-
des amb la independència de Catalunya, i totes elles han estat 
aprovades. 

Cristina: Cristina: Cristina: Cristina: El suport a les activitats econòmiques que es generin a la 
ciutat i que ajudin a mantenir un teixit econòmic viu. Cal, d’altra 
banda, fer suport a les famílies que ho estan passant malament, 
amb mesures conjunturals, que no perpetuïn uns drets injustificats 
al llarg del temps, però que sí donin resposta a situacions difícils. 
Per exemple, recentment Càritas donava a conèixer que un cente-
nar de famílies de Calella hi acudeixen cada setmana a demanar 
aliments, casos tutelats per l’àrea de serveis socials de 
l’ajuntament. Cal ser sensibles a aquesta realitat. I, així mateix, és 
necessari promoure l’associacionisme i la xarxa d’entitats que, a 
més de generar riquesa cultural a la ciutat, creen cohesió social.  

Àngel: Àngel: Àngel: Àngel: Combatre la crisi econòmica i ajudar a millorar la vida del 
conjunt de la població. Entre tots hem de trobar la manera 
d’afavorir una bona activitat econòmica a Calella i desenvolupar 
polítiques que afavoreixin aquesta activitat. Donar solucions a les 
diferents problemàtiques de tots els ciutadans de manera eficaç i 
ràpida. També crec que hem de treballar per aconseguir una rela-
ció de major confiança entre els diferents grups polítics per tal 
d’arribar al consens més ampli possible per afavorir polítiques que 
dinamitzin de manera òptima la nostra ciutat.  

Què et va fer decidir a formar part de la candidatura d’Esquerra a les darreres eleccions municipals?Què et va fer decidir a formar part de la candidatura d’Esquerra a les darreres eleccions municipals?Què et va fer decidir a formar part de la candidatura d’Esquerra a les darreres eleccions municipals?Què et va fer decidir a formar part de la candidatura d’Esquerra a les darreres eleccions municipals?    

Què destacaries de la tasca com a regidor/a a l’ajuntament en aquests primers 6 mesos de mandat?Què destacaries de la tasca com a regidor/a a l’ajuntament en aquests primers 6 mesos de mandat?Què destacaries de la tasca com a regidor/a a l’ajuntament en aquests primers 6 mesos de mandat?Què destacaries de la tasca com a regidor/a a l’ajuntament en aquests primers 6 mesos de mandat?    

Quins creus que són els reptes més importants per al consistori municipal per a la resta del mandat?Quins creus que són els reptes més importants per al consistori municipal per a la resta del mandat?Quins creus que són els reptes més importants per al consistori municipal per a la resta del mandat?Quins creus que són els reptes més importants per al consistori municipal per a la resta del mandat?    



SÍ ABSTENCIÓ 
Moció de suport a TV3 i Catalunya RàdioMoció de suport a TV3 i Catalunya RàdioMoció de suport a TV3 i Catalunya RàdioMoció de suport a TV3 i Catalunya Ràdio    

Mocions presentades al ple 

Un ajuntament econòmicament Un ajuntament econòmicament Un ajuntament econòmicament Un ajuntament econòmicament     
sanejatsanejatsanejatsanejat 
 
La prova que l'anterior equip de govern va fer una gestió rigorosa 
dels recursos econòmics, fent una política equilibrada de despeses 
en funció dels ingressos, la trobem en el fet que, davant la recent 
petició per part de l'estat espanyol que els ajuntaments diguessin el 
nombre de factures i imports que aquests tenen pendent de paga-
ment a diferents proveïdors, l'ajuntament de Calella només ha de-
clarat tenir dues factures pendents per un import total de 
449.330€. Aquesta és una xifra totalment assumible i ràpidament 
liquidable amb els diferents ingressos corrents que l'ajuntament a 
dia d'avui ja té ingressats en el seu compte. Això significa que l'a-
juntament no haurà de demanar cap crèdit a l'estat espanyol. Bo-
nes notícies fruit d'una bona gestió econòmica feta a l'anterior man-
dat municipal.  

Hem preguntat i hem suggerit...Hem preguntat i hem suggerit...Hem preguntat i hem suggerit...Hem preguntat i hem suggerit...    
 
· Per què CiU ha aturat el projecte de millora del mercat municipal 
que consistia en obrir els laterals de l’edifici que donen a la NII, 
ampliant la vorera, i fer el pas per a vianants més segur i ampli. 
Aquesta era una obra ja licitada que el govern municipal ha aturat 
 
· Per què s’ha tancat el Centre d’Acció Jove? 
 
· Què se n’ha fet dels 7 ordinadors que l’anterior equip de govern va 
deixar a punt amb la finalitat d’obrir un punt d’accés a les noves 
tecnologies? 
 
· L’opinió del govern municipal sobre la proposta de la Generalitat 
d’implantar una taxa a les estades en allotjaments turístics. ERC va 
proposar incrementar la quantitat de diners que retornin a Calella. 
 
· Evitar generar despeses innecessàries com ara les que va supo-
sar l’edició de fulletons amb informació poc útil per a la ciutadania 
sobre la Volta Ciclista Catalunya. 
 
· Fer una millor gestió d’un esdeveniment consolidat en el nostre 
municipi com és la Fira. Les subvencions rebudes no s’han traduït 
en major qualitat en l’edició de 2011. 
 
· Utilitzar fotografies de Calella per a campanyes publicitàries a la 
ciutat. 

SÍ ABSTENCIÓ 
Moció per declarar Calella municipi republicàMoció per declarar Calella municipi republicàMoció per declarar Calella municipi republicàMoció per declarar Calella municipi republicà    

NO 

SÍ 

Moció per reconèixer la figura d’Heribert Barrera i acordar posar un element en memòria seva a la plaça Parlament de CatalunyaMoció per reconèixer la figura d’Heribert Barrera i acordar posar un element en memòria seva a la plaça Parlament de CatalunyaMoció per reconèixer la figura d’Heribert Barrera i acordar posar un element en memòria seva a la plaça Parlament de CatalunyaMoció per reconèixer la figura d’Heribert Barrera i acordar posar un element en memòria seva a la plaça Parlament de Catalunya    

NO 

SÍ 
Moció per demanar que els impostos es liquidin, de forma legal, a l’Agència Tributària Catalana Moció per demanar que els impostos es liquidin, de forma legal, a l’Agència Tributària Catalana Moció per demanar que els impostos es liquidin, de forma legal, a l’Agència Tributària Catalana Moció per demanar que els impostos es liquidin, de forma legal, a l’Agència Tributària Catalana  

NO 

(1) (4) 

Una manera de ferUna manera de ferUna manera de ferUna manera de fer 
 
Cada govern mana de la manera que millor li sembla. Però ens 
sembla que hi ha principis que no cal oblidar, i més en moments de 
crisi com l'actual. En aquests moments crítics convé utilitzar més 
que mai el diàleg per comunicar, fer partícips i raonar les decisions 
que es puguin prendre. Ens sembla més necessari que mai, així 
mateix, fer les coses de forma planificada i sense improvisar. A dia 
d'avui la caixa de l'ajuntament, gràcies a la bona gestió feta per 
l'anterior equip de govern i a diferència de la situació de fallida en 
què es troben molts ajuntaments, està plena. I per això cal adminis-
trar bé els recursos, sense batzegades. Des 
d'ERC desitgem que aquesta situació no es 
torci i que trobem en l'equip de govern un 
tarannà dialogant i conciliador. 

Cristina Gómez 

Portaveu del Grup Municipal 

Lamentem...Lamentem...Lamentem...Lamentem...    
 
L’estat de la gespa del camp de futbol de la Muntanyeta 

AGENDA 
 

Divendres 27 d’abril, a 2/4 de 9, a la Cooperativa 
l’Amistat, presentació del llibre “Josep Suñol, viure i “Josep Suñol, viure i “Josep Suñol, viure i “Josep Suñol, viure i 
morir per Catalunya”morir per Catalunya”morir per Catalunya”morir per Catalunya”. Amb el seu autor, Jordi Badia, i 
la col·laboració de la llibreria el Faristol. 

 
Dijous 10 de maig, al local d’Esquerra Calella 
(Sant Josep, 10),  xerrada-col·loqui amb Joan Joan Joan Joan 
Tardà Tardà Tardà Tardà (diputat d’ERC al congrés espanyol). 
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    Acte de campanya amb en Gorka Knörr
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   Homenatge al President Companys

Homenatge al President Companys

Homenatge al President Companys

Homenatge al President Companys 
    Sopar 80 anys d’Esquerra Calella
Sopar 80 anys d’Esquerra Calella
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   Jornada electoral: apoderats i apoderades
Jornada electoral: apoderats i apoderades
Jornada electoral: apoderats i apoderades
Jornada electoral: apoderats i apoderades 

L’Opinió està publicada per Esquerra Republicana de Catalunya - Calella 
Sant Josep, 10, Calella · Alt Maresme · Països Catalans 
calella@esquerra.org · www.esquerra.cat/calella · www.blocs.esquerra.cat/cristina-gomez · www. esquerracalella.wordpress.com 
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Manifestació a València amb l’Agustí Cerdà

Manifestació a València amb l’Agustí Cerdà

Manifestació a València amb l’Agustí Cerdà

Manifestació a València amb l’Agustí Cerdà    

Recull fotogràfic del 2011 

     Acte central de campanya amb en Miquel Bofill
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