
Aquesta Opinió és la primera després de les darreres eleccions municipals, només entremig ha sortir un
número especial amb motiu de les eleccions al Congrés Espanyol.

Durant aquest temps: hem reflexionat sobre els resultats de les municipals, que no varen ser els que
esperàvem. Després de les eleccions vàrem decidir que el millor per Calella era continuar amb el pacte
amb el PSC. Justament en aquesta Opinió, a les pàgines interiors, veure la feina que estem fent des de
l’Ajuntament.

També s’ha escollit una nova executiva amb en Carles Sánchez com a secretari d’Organització i Finances,
en Jordi Sitjà com a secretari d’Imatge i Comunicació, la Cristina Gómez com a secretària de Política
Municipal i de la Dona, en Joan Cardó com a secretari d’Activitats, en Jaume Puig com a portaveu del Grup
municipal, la Marina Carbonell com a representant de les JERC i jo com a President.

Les persones que formem aquesta nova Executiva estem molt il·lusionats de treballar per Calella,
apropant-nos a la gent, parlant amb les entitats, dialogant amb les associacions veïnals i, sobretot, sabent
explicar la feina que estem fent.

D’altra banda, com ja sabreu, estem en plena precampanya per a l’elecció de la presidència i la secretaria
general d’Esquerra. Aquestes eleccions són un clar exemple de transparència i de participació ja que som
l’únic partit on tots i cadascun dels militants escollirem per sufragi universal les persones que han de dirigir
el partit els propers 4 anys. Aquest procés participatiu s’està veient, sobretot des dels mitjans de
comunicació, com un enfrontament entre els diferents candidats, no obstant, estme convençuts que
aquests procés enfortirà el partit i la seva gent.

Òscar Ojer i Mollfulleda, President Secció Local
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Treballant per Calella

El partits no majoritaris no tenim complicitats amb els grans mitjans de comunicació audiovisuals ni escrits,
a no ser que es tracti de noticies de confrontació interna o externa, difícilment serem presents en un
informatiu o un article. No obstant, des d’aquest escrit volem felicitar al mitjans de comunicació local per
l’excel·lent tasca de comunicació que estan fent.

Una de les principals dificultats existents és la de fer arribar a la ciutadania totes les accions realitzades
siguin a l’àmbit local o supramunicipal (Govern de la Generalitat, Parlament, Congrés i Senat espanyol,
Parlament Europeu). Fins fa uns anys les úniques possibilitats de comunicació eren les publicacions
pròpies, els mitjans de proximitat i el boca orella, després va aparèixer Internet amb les pàgines web, i d’un
temps ençà disposem d’una nova eina, els blocs. Els blocs a diferència de les pàgines web permeten una
comunicació bidireccional, és l’anomenat Internet 2.0.

Us convidem a visitar les nostres pàgines web i bloc on hi trobareu informació actualitzada d’Esquerra.
Pàgines Web: www.esquerra.cat   i  www.esquerra.cat/calella
Bloc: www.esquerracalella.wordpress.com

Esquerra i els mitjans de comunicació
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Calella ha rebut subvencions per un valor de 1.300.000 EUR. Aquest total es concreta en una subvenció de
650.000 EUR mitjançant el programa de la Generalitat de Catalunya Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) pel
període 2008-2012. En aquest cas, els diners es destinaran a ampliar el cementiri nou, millorar la xarxa de
sanejament del Carrer Batlle i el Carrer del Raval, a realitzar millores a la Fàbrica Llobet i al Far de Calella.

L’altra subvenció, procedent de la Diputació de Barcelona, servirà per a projectes a executar durant aquest
mandat.

Calella ha rebut subvencions de 1.300.000 EUR

El nostre Ajuntament ha rebut el compromís per part de la Ministra de Medi Ambient Sra. Cristina Narbona
del traspàs de la inversió necessària pel cobriment de la Riera Capaspre a l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA).

Des de la Secció Local mostrem la satisfacció i el reconeixement en forma de resultats de la feina feta per
part del grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament encapçalats per qui va ser alcalde, Josep Basart. Entre
1999 i 2007 Esquerra va estar al capdavant de l’equip de govern, durant aquests període es varen
realitzar diverses reunions amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’ACA i amb el Govern de
l’Estat espanyol.

Fruit de les gestions realitzades es va aconseguir en una primera fase obrir una partida en els
pressupostos de l’estat per tal d’afrontar el cobriment de la Riera Capaspre, fou un primer pas important
perquè es reconeixia l’obra per part del Govern Espanyol, paral·lelament es va aconseguir el suport de
l’ACA, totes les gestions van ser realitzades amb el recolzament institucional del Govern de la Generalitat
de Catalunya, sobretot de qui era conseller de Governació, Joan Carretero, qui des de bon inici va recolzar i
va donar suport a la iniciativa presentada pel nostre alcalde Josep Basart.

Al llarg d’aquests anys es van iniciar els estudis previs i els treball tècnics per poder afrontar el cobriment
de la riera, es van destinar partides del pressupost municipal per afrontar les primeres despeses i així
iniciar un procés que es preveia llarg i dur.

El Pla General d’Urbanisme de Calella aprovat per l’anterior consistori recull el cobriment de la Riera
Capaspre com una de les seves obres més ambicioses. Obra que des de Esquerra sempre hem considerat
imprescindible pel millorament de les infraestructures locals i d’imatge com a ciutat.

Per tant, ara en què l’alcaldia ja no està en mans d’Esquerra, tot i que el nostre partit continua en el
govern de la ciutat amb un pes específic i important amb regidories com hisenda, recursos humans,
esports, ciutadania, cultura, joventut, governació, mobilitat, serveis públics, consum, comerç i fires, és de
justicia recordar el treball realitzat per les persones que en els anys anteriors han tingut la responsabilitat
de gestionar aquest tema, persones com en Jaume Palet (regidor de Serveis Públics), en Jaume Puig
(regidor d’Hisenda) i en Josep Basart (alcalde) – amb el suport de tots els regidors d’Esquerra – van
esmerçar moltes hores per posar la primera pedra per un projecte que, quan acabi, serà un dels més
importants per canviar el futur de la nostra ciutat.

El cobriment de la Riera Capasbre no seria possible sense les gestions realitzades per l’antic equip de
govern d’Esquerra encapçalat per en Josep Basart.

El cobriment de la Riera Capaspre (Un repte per la gent d’Esquerra)
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Jaume Puig

Principals accions fetes
Muntanyeta

- Adjudicació del camp A-7 de gespa artificial.

- Cobriment del poliesportiu.

Pavelló (Parc Dalmau)

- Pas adaptat al pavelló i inici del canvi de les
vidrieres.

Fàbrica Llobet-Guri

- Finalització de les obres de millora de vestidors i
dutxes que complimentarà les necessitats de
l’espai esportiu i cultural.

- Jornades de portes obertes a les instal·lacions
esportives.

Entitats

- Concessió d’una líniea de subvencions a les
entitats esportives.

- Suport als 50 anys de la Penya Solera.

- Suport als 25 anys del torneig internacional de
Handbol.

Principals accions fetes
Pressupostos

- Aprovació dins el 2007 els pressupostos del
2008.

Proveïdors i serveis

- Escurçar el termini de pagament, avui a 50 dies
data factura.

Subvencions

- S’han iniciat els expedients per la sol·licitud de
subvencions per a inversions FEDER (UE), PUOSC
(Generalitat de Catalunya) i Xarxa de Municipis
(Diputació).

Principals accions a fer
Pressupostos

- Tancament comptes 2007 i seguiment del
possible romanent.

Proveïdors i serveis

- Continuar treballant per escurçar els terminis de
pagament amb l’ànim d’arribar a 30 dies facturat.

Principals accions fetes
- Implantació d’un sistema de control horari a totes
les àrees.

- Inici del calendari del procés de selecció de
personal.

- Continuar amb l’actualització del padró dels
cementiris.

Principals accions a fer
- Consolidar el sistema de control horari.

- Voluntat d’implementació de la finestreta única.

REGIDORIA D’ESPORTS

REGIDORIA D’HISENDA

REGIDORIA DE RÈGIM INTERN

(Polisportiu de la Muntanyeta cobert)
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REGIDORIA DE CIUTADANIA

Pilar Rocafort

Principals accions a fer
Muntanyeta

- Inauguració del camp A-7 i del nou pavelló.

- Inici del projecte d’instal·lació de torres de llum,
grades i ampliació de vestidors, magatzems,
oficines i complements, i tancament de tot l’entorn
de la Muntanyeta (900.000 EUR).

Piscina Municipal

- Compromís de subvenció per part de l’Ajuntament
per mantenir l’equilibri pressupostari.

- Suport al Club Natació Calella per la instal·lació
d’energia solar tèrmica per producció d’ACS.

Principals accions fetes
Museu-Arxiu Josep Maria Codina i Bagué

- Contractació d’un nou conserge.

- Creació de la plaça de tècnic superior de cultura,
i director de patrimoni cultural (gestió del museu i
sala polivalent).

Sala Polivalent

- Inauguració de la primera fase.

Biblioteca Can Salvador de la Plaça

- Reforçar la secció infantil amb la contractació
d’un tècnic auxiliar a mitja jornada.

Principals accions a fer
Fàbrica Llobet-Guri

- Elaboració de pla director.

Equipaments

- Inici de la remodelació dels equipaments actuals.

Fira «Nits de Garbí»

- Música en viu al Passeig Garbí.

REGIDORIA DE CULTURA

Principals accions fetes
Immigració

- Confecció d’un estudi de migració i ciutadania,
per conèixer la situació actual per la posterior
confecció de propostes d’actuació.

- Consensuar criteris d’empadronament amb
municipis veïns.

Agent per la igualtat

- Desenvolupament d’una auditoria de gènere i un
pla d’igualtat, Incidint en la participació socio-
política de les dones i la seva inserció laboral.

Participació ciutadana

- Enfortir els consells municipals existents,
sobretot el Consell Municipal de Convivència i
Participació.

Principals accions a fer
Participació ciutadana

- Elaboració d’un Pla d’Acció Ciutadana, reforçant
el teixit associatiu ja existent i promovent la
participació de la ciutadania no associada.

Principals accions fetes
Espai Jove

- Inauguració d’un local amb una tècnica de
joventut.

- Programació d’activitats per a joves organitzades
conjuntament amb un grup motor sorgit d’un
procés participatiu per joves.

REGIDORIA DE JOVENTUT
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Jaume Palet

Servei d’atenció al públic

- Millora del servei d’atenció al públic a la caserna
de la policia.

- Creació d’un oficina de denúncies on-line.

Principals accions a fer
Nova caserna

- Inauguració de la nova caserna de la Policia
Local.

Nous agents

- Contractació de tres agents per la vigilància de la
platja durant la temporada d’estiu.

Guals

- Campanya d’actualització dels guals.

Principals accions fetes
Clavegueram

- Programa d’inversions per a la millora del
clavegueram.

Nucli antic

- Renovació de xarxes d’aigua, clavegueram,
enllumenat públic i posterior urbanització del
carrer Romaní.

Publicació Juvenil (DJOVES)

- Revista realitzada per joves de Calella, Sant Pol i
Pineda.

Principals accions a fer
Cicle de música jove

- Cicle de concerts de grups locals i de la zona en
espais de petit format, tardor 2008.

Prevenció entre iguals

- Formació d’agents de salut per a joves, en
col·laboració amb la unitat d’atenció a la
drogodependència de l’hospital i el Programa
Intermunicipal de Drogodependències de l’Alt-
Maresme.

Principals accions fetes
Transport urbà

- Proposta de conveni amb el sector del taxi de
Calella per facilitar l’accés dels veïns al cementiri
nou.

Principals accions a fer
Senyalització

- Renovació de la senyalització dels diversos
equipaments, culturals, esportius, turístics, ...

Mobilitat

- Elaboració d’un pla de mobilitat.

Principals accions fetes
DNI

- Facilitar els tràmits de renovació del DNI, bé sigui
a la caserna o bé amb desplaçaments a domicilis
particulars en casos de persones amb problemes
de mobilitat.

Lluita contra la contaminació acústica

- Controls per part de la policia municipal dels
sorolls emesos pels vehicles a motor i els locals
d’oci.

REGIDORIA DE SERVEIS PÚBLICS

REGIDORIA DE MOBILITAT

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

(Nova caserna de la Policia Local)
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REGIDORIA DE COMERÇ

Soport a les campanyes realitzades per
l’Associació de Comerciants

- «Apunta per guanyar» i «La botiga al carrer»
(setembre) i  «Campanya de Nadal» (desembre).

- Formació continua: cursos d’Anglès i d’Internet.

- Col·laboració amb les activitats d’animació.

Accions per millorar la qualitat comercial

- Distribuir per la ciutat cartelleres a disposició
exclusiva de les entitats. En aquestes cartelleres
està prohibida qualsevol propaganda comercial.

- Seguiment de la llei d’horaris comercials
mitjançant circulars informatives a tots els
establiments.

- Nou pla d’usos dels establiments en planta baixa.

- Promoció i control de la recollida selectiva als
comerços.

- Continuar promovent el canvi de la il·luminació
extraordinaria de Nadal, a il·luminació de baix
consum.

- Controls per part de la inspectora de comerç
amb la col·laboració de la Policia Local, del
compliment de la Llei de Comerç i ordenances
vigents.

- Xerrada informativa amb els cossos de policia
sobre prevenció i drets dels comerciants.

- Informació i assessorament sobre les
subvencions atorgades pel departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, per reformes
en l’espai de venda.

Principals accions a fer
Nucli antic

- Renovació de xarxes d’aigua, clavegueram,
enllumenat públic i posterior urbanització del
carrer Escoles Pies, Bartrina, Raval i Jovara.

Façana litoral

- Millora dels accessos.

- Augment de la neteja.

- Nous punts d’esbarjo infantils.

- Adquisició de tres plataformes aquàtiques.

Principals accions fetes
Fira de Calella i l’Alt Maresme
- Reconeixement, en el Llibre de les Bones
Pràctiques de les Fires de Catalunya, de la gestió
realitzada en els últims anys.

Principals accions a fer
28a Fira de Calella i l’Alt Maresme
- Creació d’un nou espai monotemàtic dins el
recinte.

1a Fira «Nits de Garbí»
- Creació al Passeig Garbí d’una fira nocturna,
oferint productes de qualitat, amb servei de
ludoteca pels infants, tot promovent el turisme
familiar de qualitat.

Principals accions fetes
Inici dinamització del Mercat Municipal

- Conjuntament amb els paradistes realització de
diverses campanyes de fidelització, obsequis de
vals de compra i el regal de bosses reciclables.

- Conjuntament amb la Diputació, realització de la
campanya «Del mercat a la taula».

Mari Carme Campà

REGIDORIA DE FIRES

(Noves cartelleres)
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Principals accions a fer
Mercat Municipal

- Millora de l’oferta actual augmentant l’oferta de
productes de la nostra comarca mitjançant la
incorporació de noves àrees de negoci.

- Remodelació parcial de l’actual Mercat Municipal.

Pla d’excel·lència

- Mitjançant una línea de subvencions, millorar
l’accessibilitat als comerços eliminant les barreres
arquitectòniques exisents.

- Neteja de les façanes.

- Modificació de les ordenances vigents.

Ocupació de la via pública

- Modificació de l’ordenança reguladora de les
ocupacions de via pública amb mercaderia, reclams i
expositors. Ampliació de l’àmbit de regulació a tota la
zona de vianants.

- Nova ordenança d’ocupació de taules i cadires en la
via pública.

Català

- Organització de cursos de Català per als comerciants.

REGIDORIA DE CONSUM

Principals accions fetes
Implementació de l’oficina d’atenció al consu-
midor
- Advocat al servei dels consumidors per temes de
consum.

- Campanyes informatives als establiments dels
drets dels consumidors.

Control de vendes especials

- Evitar campanyes encobertes de rebaixes.

Principals accions a fer
Català

- Facilitar i promoure als establiments l’ús correcte
del català.

Programa de ràdio

- Programa a Ràdio Calella amb presència de
l’advocat de l’oficina d’atenció al consumidor.

Durant la campanya electoral de les passades eleccions espanyoles, Esquerra ja va dir que no donaria suport a
la investidura de Rodríguez Zapatero si, com a mínim, entre l’endemà de les eleccions i el dia de la investidura
no feia públiques les balances fiscals. I així ha estat. No hi ha hagut publicació de les balances fiscals i Esquerra
ha votat en contra. I potser algú es pregunta per què esquerra va posar aquesta condició com a indispensable?
Doncs perquè aquesta legislatura espanyola que ara comença creiem que ha de ser la legislatura de la revisió i
del finançament per Catalunya. Ja fa anys que Esquerra denuncia el desequilibri fiscal que perjudica Catalunya.
Ens cal saber què paguem i què rebem per tal de poder planificar les necessitats que tenim com a país.

En aquest sentit, per exemple, són més que evidents les necessitats que tenim en matèria ferroviària. Cal més
inversió per tal de normalitzar les condicions de viatge de les persones usuàries del transport ferroviari. Des
d’Esquerra pensem que cal potenciar el transport públic com a model de mobilitat i, per tant, per a nosaltres és
fonamental la inversió i manteniment de les infraestructures que facilitin aquest tipus de transport.

En relació a aquest àmbit, ens sembla molt inadequat el nomenament com a ministre la Sra. Magdalena
Álvarez, altra vegada. Si bé és cert que la seva caòtica direcció política de les obres del tren d’alta velocitat no
va passar factura electoral al partit socialista, ens sembla una manca de sensibilitat important cap a Catalunya
el fet que repeteixi en el càrrec.

En qualsevol cas, en aquesta legislatura que comença Esquerra estarà a Madrid per treballar i vetllar, des de
l’òptica catalana, per tots els temes que ens afecten. Esquerra adopta un ferm compromís i garantitza un
treball constant favorable a l’esquerra nacional.

Reptes de la nova legislatura



El Maresme no és només la N-II
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La Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment han signat recentment un conveni pel qual l’actual N-II
al seu pas pel Maresme passa a ser una carretera de tiutlaritat de la Generalitat i en la que es preveu la
construcció d’una carretera d’enllaç entre els diferents pobles de la comarca per la part interior.

El Maresme, per les seves característiques geogràfiques, demogràfiques i econòmiques, té pendent des de
fa anys resoldre la seva mobilitat, tant interna (entre els diferents municipis) com externa (amb Barcelona i
Girona). Fa anys que els ajuntaments i el consell comarcal treballen amb diferents propostes sobre la
mobilitat, que inclouen inversions en carreteres, ferrocarril i la resta del transport públic.

Hem d’alertar que la solució a la mobilitat del Maresme no es pot fer només pensant en carreteres, sinó
que s’ha d’abordar d’una manera global. Abans de la construcció d’una nova via paral·lela a l’autopista
s’haurien de portar a terme altres inversions tant o més necessàries:

- Millora del transport públic, sobretot entre els pobles del sud de la comarca i Barcelona, augmentat la
freqüència d’autobusos en hores punta i creant un carril exclusiu per a autobusos i vehicles d’alta
ocupació a l’autopista C-32.

- Augment de la freqüència de trens, desdoblament de la via del tren d’Arenys de Mar fins a Blanes (en
aquells llocs on sigui possible, o prendre l’alternativa del tren interior) i connexions directes Mataró-
Barcelona, sobretot de cara als pobles del nord de la comarca, així com millorar la connexió amb Girona.

- Gratuïtat del peatge (o creació d’un peatge “simbòlic” amb finalitats dissuassòries) per als veïns i veïnes
de la comarca, tal com s’ha fet fins ara amb la gent del municipi d’Alella.

Sense aquestes mesures, la solució que proposen el Departament d’Obres Públiques i el Ministeri de
Foment no té sentit, perquè li falta la ubicació en un plantejament integrat i global de la mobilitat a la
comarca. Així s’ha plantejat al conseller Joaquim Nadal i així treballarem els propers mesos des
d’Esquerra-Maresme, als municipis, al consell comarcal, i al Parlament. Perquè el Maresme és molt més
que la N-II.

Pere Aragonés i Garcia, Diputat al Parlament de Catalunya
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Edita Fundació Irla

Veient que a Calella i Sant Pol fa anys que la joventut independentista i
d’esquerres no té representació política al seu poble, no fa gaire, un
grup de joves d’ambdós pobles ens hem ajuntat per crear una nova
Secció Local de JERC.

Tot i que ens trobem just a l’inici d’aquest projecte que emprenem amb
ganes i il·lusió, cal dir que ja tenim alguns objectius programats per

enguany, i especialment en dates assenyalades, procurarem fer arribar la nostra veu tant a nivell municipal
com a secció local, com a organització.

Per ara, comptem amb pocs militants, però confiem que, a mesura que duguem a terme els nostres
propòsits, cada vegada més joves dels nostres pobles s’animaran a formar part del projecte que proposa
les JERC. No voldríem acabar sense agrair l’ajuda i el suport que hem rebut des d’un principi per part
d’Esquerra Calella.

 


