
La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), reindinviquen
una millora substancial del finançament local, però no cal oblidar de les específiques necessitats de
finançament dels municipis turístics.

A iniciativa de la secció local d’Esquerra de Calella, Francesc Canet, Diputat d’Esquerra al
Congrés, ha presentat una Proposició no de Llei al Congrés dels Diputats per modificar la
definició dels municipis turístics prevista en l’article 125 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març. El principal objectiu de la proposta de modificació que s’ha fet és establir una
definició real de municipi turístic i, en conseqüència, aconseguir que els beneficiaris d’un
finançament especial siguin els municipis que veritablement han de suportar un gruix de
despeses importants derivades del fenomen turístic. Esquerra proposa que en el contingut de
la definició de municipi turístic es tingui en compte tant la població estacional turística així
com també el número de places d’allotjament dels establiments turístics i places de segona
residència (quan aquestes siguin significatives).

Les pernoctacions turístiques, que no necessàriament es donen en segones residències, sinó que es donen
també per places hoteleres i de càmping, provoquen una despesa dels municipis, sobretot en aspectes
com la protecció civil, seguretat ciutadana, recollida, eliminació i tractament de deixalles, neteja, entre
altres, molt superiors al d’altres municipis amb característiques similars amb menys població flotant.

És justament en aquest sentit que des de la secció local hem cregut convenient fer una petició d’aquestes
característiques a Madrid, una petició que s’ha de convertir en un benefici per les poblacions turístiques
com la nostra i, per tant, pels seus conciutadans i conciutadanes.

El grup parlamentari d’Esquerra a Madrid sol·licitarà que la proposició no de llei presentada sigui de les
primeres d’entrar en comissió, estem convençuts que la resta de grups parlamentaris ens donaran suport.
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Esquerra presenta al Congrés de Diputats
una Proposició no de Llei per millorar el finançament dels municipis turístics

Anem a totes

Si Esquerra no fos al Govern de la Generalitat fóra impensable que avui hi hagués un pols de força amb
l’Estat per millorar substancialment el finançament. La sociovergència ja hauria materialitzat un acord, tal i
com van fer amb l’Estatut. Un pacte que ens haurien venut com el millor possible.

El concert econòmic és el nostre model però mentre no l’aconseguim fixarem el
llistó tan alt com sigui possible, fent pinya i vetllant perquè ningú tingui la
pretensió de fer-nos passar amb raons. L’Estat es resisteix ferotgement a cedir
malgrat l’evidència de les xifres. Però ERC no afluixarà tampoc, anem a totes.

Aquest país clama per un millor finançament i el necessita ja.

Joan Puigcercós
President d’Esquerra
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Museu-Arxiu Municipal Josep Ma Codina i Bagué, un canvi d’etapa

En els darrers anys s’han efectuat una sèrie d’actuacions encaminades a una millora
de les voreres i a reduir les zones de rotació quinzenal de costat d’aparcament.
Aquest fet ha provocat un greuge comparatiu entre els veïns, entre els que han de
pagar un gual per que tenen la porta del garatge en una zona d’aparcament autoritzat
i aquells que fins a dia d’avui no el necessitaven per tenir la zona del davant lliure de
vehicles. Per solucionar-ho es realitzaran per part de la Policia Local una sèrie
d’inspeccions per actualitzar el padró de guals per poder verificar quins guals
compleixen la seva funció, i detectar aquelles aparcaments de vehicles que no tenen
gual.

Aquesta actuació forma part de la nova Ordenança de Circulació de la
Regidoria de Governació.

La Regidoria de Comerç conjuntament amb la Xarxa Local de Consum ha iniciat la
segona fase d’inspeccions als establiments de restauració de Calella. Les investigacions
es realitzen per verificar el grau de compliment de les diverses normatives vigents com
ara la de supressió de barreres arquitectòniques, la normativa lingüística, etc.

La finalitat d’aquestes accions són la defensa dels drets dels consumidors i
la millora de l’oferta de restauració existent.

Segona fase d’inspeccions als establiments de restauració

L’Ajuntament de Calella ha creat en aquest pressupost 2008 una nova plaça de tècnic/a superior de Cultura
per a cobrir una mancança important: la direcció del Museu-Arxiu Municipal  Josep Ma Codina i Bagué.

La tasca del museu va començar a iniciativa del Sr. Codina i un grup de calellencs l’any 1959. L’any 1979  van
obrir les portes les dues primeres sales a l’edifici on està emplaçat actualment. Des d’aleshores fins a
l’actualitat, el museu ha viscut una primera etapa  fonamental, en la qual  la tasca del voluntariat ha estat
imprescindible per al seu funcionament.  Ara cal donar continuïtat a aquest projecte, cal recollir el valuosíssim
llegat que hem rebut i orientar-lo per tal que esdevingui un referent cultural a la nostra ciutat.

Calella té un potencial important: en un espai abastable, comptem amb diferents equipaments
culturals públics i privats amb un gran ventall d’activitats: teatre Orfeó, Sala Mozart, Biblioteca
Can Salvador de la Plaça, Ajuntament Vell, Museu-Arxiu.

Amb aquesta nova plaça, volem reconvertir el museu en un equipament dinàmic on convisqui el nostre passat
més remot i recent amb les noves formes de coneixement i volem també donar un ús públic i participatiu a la
nova sala polivalent de l’Ajuntament Vell. Ambdós són antics espais que cal gestionar i dinamitzar des d’una
vessant professional però comptant sempre amb la participació dels/les voluntaris/àries i de la ciutadania .

Cal mirar endavant sense oblidar d’on venim i crear les sinèrgies necessàries perquè Calella esdevingui un
pol d’atracció cultural a la comarca.

És un repte que assumim amb il.lusió i en el desenvolupament del qual volem comptar amb tots/es
vosaltres per tal que esdevingui un projecte compartit i un referent per a la nostra ciutat.

Actualització del padró de guals

  El Grup Municipal Informa
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Remodelació dels accessos a l’Hospital de Calella

Durant els darrers mesos s’han dut a terme diverses actuacions per tal de millorar la mobilitat i la seguretat
a l’entorn de l’hospital de Calella.

Unificació del sentit per a la circulació de sota el pas soterrani de la plaça Bernat II
amb c/ Romaní. Els vehicles que, provinents de Barcelona per la N-II, volen accedir
a l’hospital poden fer-ho a través de la pl. Bernat II i per sota el pas soterrani amb
total seguretat doncs ja no poden circular-hi vehicles en sentit contrari. En aquest
punt s’hi trobaven els vianants i els vehicles que circulaven en ambdós sentits
provocant greus problemes de mobilitat i seguretat viària.

S’ha dut a terme l’acabament de la vorera que passa per
davant del CAP i enllaça amb l’hospital per facilitat l’accés a peu dels vianants i
evitar que continuessin passant per la calçada per manca de connexió de les
voreres.

Creació d’una nova vorera que enllaça el pas elevat que
travessa la carretera d’Hortsavinyà i condueix als
passants fins els passos de vianants de dins de

l’aparcament de l’hospital. Aquesta actuació ha servit per establir un itinerari
segur per als vianants i evitar que quedessin sense cap mena de protecció i
haguessin de transitar per l’interior de l’aparcament sense cap tipus de

referència.

Remodelació de la circulació interna de l’aparcament de l’hospital per fer-la més
segura i àgil amb una nova senyalització de la sortida de l’aparcament de l’hospital
amb la carretera d’Hortsavinyà per donar més seguretat als conductors que
accedeixen i surten de l’hospital. En un futur es pretén construir-hi una illeta
d’obra que reforci l’actuació feta amb senyalització horitzontal, aquesta actuació
està pendent de l’execució per part de la Diputació, que n’és la titular, de la millora
de la carretera d’Hortsavinya.

Els municipis amb més de vint mil habitants i els que sense arribar a aquesta població
han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal.

La Regidoria de Governació ha elaborat un Pla de Protecció Civil que contempla les
actuacions que, de forma coordinada entre els diferents actors municipals, s’haurien
d’activar en cas d’emergència.

Elaboració del Pla de Protecció Civil

La Policia Local de la nostra ciutat ha obtingut el distintiu SICTED (Sistema Integral de
Qualitat Turística en Destinació). Aquesta certificació reconeix l’aplicació d’uns

paràmetres de qualitat en la prestació del servei i, concretament, implica la

millora en els processos interns utilitzats per la Policia Local, incorporant

l’especificitat que representa el ser un important municipi turístic. Jaume Palet,
regidor de Governació, es mostra satisfet per aquest reconeixement i assegura que la
Policia Local continuarà treballant d’acord amb aquests paràmetres de qualitat.

La Policia Local de Calella rep el distintiu de qualitat SICTED



Pàgina Web: http://www.esquerra.org/calella
Bloc: http://esquerracalella.wordpress.com
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és realitzat per la
Secció Local d’Esquerra

Edita Fundació Irla

Enguany, com ja es va anunciar en
l’última Opinió, les Jerc Calella-
Sant Pol hem participat
activament i amb molta il·lusió a
la Festa Major de Calella. Tots els

militants de la nostra secció local hem sumat i multiplicat
esforços per tal d’aconseguir dur-ho a terme. Han estat quatre
dies consecutius de treball intens i molts altres dies
d’organització prèvia, però un cop superat i tornant la mirada
enrere, l’esgotament s’esborra, ens envaeix un gran sentiment
de satisfacció i d’orgull davant la feina feta i ens queda el bon
record d’unes jornades plenes de festa amb companys i amics
del nostre poble. Aquest fet ens encoratja a seguir endavant i
és per això que recordem que aquest és tant sols un petit pas
de tots els que volem fer.

Així doncs, tot agraint a tothom que ens ha ajudat a tirar
endavant aquesta nova experiència, us diem: «fins l’any que
ve barraques»!

JERC Calella-Sant Pol

Des de fa anys la regidoria d’esports està treballant per poder oferir als veïns de
Calella, esportistes d’elit, professionals, amateurs i turistes que vulguin practicar
activitats esportives una sèrie de recursos i serveis d’alta qualitat.

Calella ha sol·licitat la marca de Destinació de Turisme Esportiu (DTE), DTE és
una marca d’especialització creada per Turisme de Catalunya, que conjuntament
amb la marca de Destinació de Turisme Familiar permetrà una desestacionalització
del sector i una millora en la qualitat del turisme.

La regidoria d’esports té el compromís de gaudir i mantenir les instal·lacions
esportives en òptimes condicions amb l’ànim d’assolir i mantenir la marca de turisme esportiu. En un inici
s’ha sol·licitat participar dins de les modalitats d’atletisme, natació i futbol, també s’aposta per introduir-hi
el centre de tecnificació de tennis taula, ubicat a la fàbrica Llobet.

S’han fet millores en equipament com el camp A7 de gespa artificial i amb el cobriment del polisportiu de
La Muntanyeta les instal·lacions ha millorat sensiblement.

Caldrà implicar el sector privat (millora dels hotels, inversió en equipaments esportius) la piscina de 50
metres es un exemple, així com un bon complement sanitari.

Calella reuneix un casc antic atractiu, un bon centre comercial, un bon espai de passeig i

rodalies per fer proves atlètiques com és el Challenge que precisarà que el sector privat es

comprometi i les entitats culturals, socials i esportives s’acostin al món del voluntariat,

necessari per una bona organització, imatge i èxit de la prova.

Destinació de Turisme Esportiu (DTE)

Sant Josep, 10 - 08370 Calella
Telèfon 93 766 58 16

LOTERIA NADAL 2008

Ja podeu comprar participacions del número:

Al local d’Esquerra,
cada dilluns a partir de les 20.30h,
i a diferents establiments de Calella.
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