
Deixem enrera el 2008 i no haurà sigut un any fàcil, sobretot l’últim trimestre. És la primera vegada que una crisi
financera n’ha provocat una d’econòmica. La conjuntura actual no és senzilla, cal reduir el pes del sector financer i
recuperar la competitivitat d’una economia productiva més centrada en la producció i els consums locals, i que
generi valor afegit i prou capacitat adquisitiva, cal donar suport a la indústria i als sectors productius que creen
riquesa i valor afegit, i sobretot cal evitar que la crisi la paguin els de sempre, pensionistes i desafavorits,
treballadors, petits empresaris i autònoms que representen més del 90% del total de les empreses de
Catalunya. A la situació anteriorment esmentada s’ha d’afegir el no disposar d’un finançament just, un concert
econòmic semblant al que tenen al País Basc, Esquerra treballarà perquè tinguem el millor finançament possible
dins el marc de l’Estatut aprovat en referèndum.

Malgrat la situació actual però hem de mirar cap al futur. L’any vinent a Calella
s’invertiran més de 7 milions d’EUR en obra pública que es destinaran al cobriment de
la riera i s’iniciarà la seva urbanització, es continuaran les reformes de carrers fent noves
voreres i nous claveguerams, s’ampliarà la zona de vianants, diverses millores
urbanístiques, ... En paral·lel al maig es celebrarà la primera edició de la Half
Challenge Costa de Barcelona Maresme i a l’octubre la primera de la Challenge
Costa de Barcelona Maresme, en els dos casos el centre neuràlgic de l’organització
estarà a Calella i aquests esdeveniments, a banda d’aportar uns importants ingressos al
teixit econòmic de Calella, seran una magnífica oportunitat de promocionar-nos a l’exterior.

A banda dels projectes esmentats, Esquerra continuarà treballant amb i pel teixit associatiu, cultural, educatiu,
esportiu, ..., tal com hem fet fins ara. En el 2009 es continuarà desenvolupant el Pla Local de Joventut, el Pla Local
d’Habitatge, les millores en el Mercat Municipal, gràcies a la contractació de la figura de la Directora de Patrimoni,
es donarà un nou impuls al Museu Arxiu Minicipal i a la gestió d’un altre equipament de referència cultural a la ciutat
com és el nou espai d’arts visuals de l’Ajuntament Vell, entre accions iniciades per continuar construint la Calella que
tots volem, una Calella on tots ens sentim a gust i orgullosos.

Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos en nom de tots els que formem part d’Esquerra tot el millor pel 2009.

Òscar Ojer Mollfulleda
President de la Secció Local de Calella
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Editorial

Veto als Pressupostos Generals de l’Estat
Esquerra va exercir el veto en el ple del Senat del 9 de desembre per barrar el pas als Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2009. Aquest veto va prosperar, provocant el retorn dels pressupostos al Congrés dels Diputats, on el
PSOE els havia aprovat amb el suport del PNB i del BNG. Esquerra va decidir presentar el veto als pressupostos després
que el PSOE es negués a atendre el gruix de les esmenes presentades entre les quals destacaven 800 milions d’EUR
per desplegar la Llei de dependència i 200 milions d’EUR per a la creació d’un nou Fons d’Immigració.

Els pressupostos es van dissenyar en un moment en el qual Zapatero treia pit per la situació de l’economia espanyola,
però que, davant el context actual, calia derogar-los. Després del veto al Senat, els pressupostos han tornat al Congrés
on han estat aprovats gràcies al suport de nacionalistes bascos i gallecs. Però és evident que la demagògia i les
promeses incomplertes comencen a passar factura a un Zapatero que va perdent aliats dia rere dia.

Trobareu més informació a: www.esquerra.cat/calella  i  www.esquerracalella.wordpress.com

Obres al mercat Municipal
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  El Grup Municipal informa

L’any 2005 es va aprovar l’Ordenança reguladora de les ocupacions de la via pública amb mercaderies, reclams o
expositors. Des d’aleshores, per part de l’àrea de Comerç s’ha detectat que l’ocupació de la via pública amb
mercaderies, reclams i expositors, en les zones on està permesa l’ocupació hi ha una excessiva acumulació o
densitat de mercaderies creant una imatge bigarrada i desordenada que degrada la continuïtat del paisatge i la
estètica comercial del municipi a més de suposar un obstacle pels vianants, sobretot a l’època estiuenca en què
l’augment de població es triplica.

Per fer front a aquesta problemàtica, la Regidoria de Comerç ha modificat l’ordenança de manera que en les zones on la
vorera sigui superior a dos metres d’amplada i es deixi una zona de pas d’un metre i mig, lliure i sense obstacles de
mobiliari urbà, arbres o senyals, i on en cap cas, l’ocupació de la via pública sobresurti més de 50 cm. de l’alienació de
la façana i amb una alçada màxima de dos metres sobre el nivell de la vorera, es pemetrà la col·locació de reclams i de
mercaderies; i a les zones de vianants, només es podrà atorgar llicència municipal d’ocupació de la via pública, als
titulars de bars i restaurants, per penjar elements informatius de l’establiment, amb una alçada màxima de dos metres
des del nivell de la vorera i en cap cas podrà sobresortir de dos centímetres, ni ocupar una superfície superior al 50%
de la façana.

Modificació de l’Ordenança Reguladora de les Ocupacions de la Via Pública
amb mercaderies

M. Carme Campà, Regidoria de Comerç

El passat 19 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Calella va aprovar, en la seva fase inicial, el pressupost
municipal de la Corporació per a l’exercici 2009.  El pressupost consolidat de despeses de la Corporació s’estableix en
22.247.159,97 EUR, un 13,3% superior al de l’any 2008.

El pla d’inversions municipal per a l’exercici 2009 es quantifica en 4.258.165,22 EUR i és el nivell d’inversions
més alt aconseguit mai per l’Ajuntament. A aquest import s’han d’afegir 3.191.806 EUR provients del Fons Estatal
d’Inversió Local.

Com a inversions més destacades assenyalar el cobriment de la Riera Capaspre, l’ampliació de la zona de
vianants del carrer Església, la reurbanització del carrer Escoles Pies i del passeig dels Eucaliptus, la
remodelació del Far i del passeig de Les Roques i les ampliacions de l’Escola Bressol el Carrilet i del
cementiri dels Pins.

Es tracta d’un pressupost de contenció de la despesa corrent però també es preveuen actuacions de foment de l’activitat
econòmica, de millora de les atencions assistencials i de millora de l’ocupació per fer front a la crítica situació econòmica
actual.

Pressupostos 2009

L’Ajuntament de Calella ha aconseguit una subvenció de 12.684 EUR de l’Institut Català d’Energia per a la
instal·lació de plaques solars al pavelló municipal de Calella Parc Dalmau i de 100.000 EUR per part de la
Diputació de Barcelona, que representa el 100% del cost de les millores, per instal·lar les torres de llum del
camp de gespa artificial de la Muntanyeta i les grades.

Amb aquesta millora i amb la que ja es va fer fa uns anys a l’equipament esportiu de la Muntanyeta, així com la
realitzada recentment a la piscina municipal, la regidoria d’esports aconsegueix equipar amb noves tecnologies
energètiques tres de les instal·lacions esportives de la ciutat.

L’Ajuntament aposta per la instal·lació d’equipaments i d’aprofitament d’energia solar tèrmica.

Des de la Regidoria d’Esports s’estan realitzant inversions a la ciutat esportiva de la Muntanyeta i millorant els
equipaments més antics, com és el cas del pavelló municipal del Parc Dalmau que, amb la reforma total de la teulada
finançada per la Diputació de Barcelona, el canvi de parquet de l’àrea de joc finançat per l’Ajuntament de Calella i ara
amb les instal·lacions de les plaques solars, finançades per l’ICAEN i l’Ajuntament, intenten posar-se al dia a l’espera
que en un futur es desenvolupi el nou pla urbà de la ciutat, que en els terrenys municipals de l’aprofitament del pla es
contempla la construcció d’un camp de futbol i un pavelló nou.

Inversions en els equipaments esportius
Jaume Puig, Regidoria d’Esports
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Prolongació de la zona de vianants
L’any 2009 començaran les obres del tram del carrer Església entre el
carrer Indústria i el carrer Cervantes. En el carrer Església i en les seves
rodalies és on es concentra un gran nombre d’establiments comercials i de
serveis. Durant els darrers anys s’han endegat una sèrie de transformacions, com
ara la instal·lació de cartelleres informatives on les entitats poden penjar els
cartells per donar a conèixer les activitats que realitzen o la modificació de
l’Ordenança Reguladora de les Ocupacions de la Via Pública, per tal de fer més
atractiva aquesta zona de vianants i comercial.

L’objectiu de les obres de prolongació de la zona de vianants del carrer
Església és la d’aconseguir una continuïtat urbanística que afavoreixi i millori
l’entorn, fent-lo més polit i amable, que convidi tant als conciutadans com als
visitants a passejar i a comprar per la nostra ciutat.

Es preveu acabar l’últim tram del carrer Església entre Cervantes i Rierany dels
Frares el 2010, i així poder donar per finalitzat tot el projecte de zona de vianants
del carrer Església.

M. Carme Campà, Regidoria de Comerç

L’Esclat, Festival d’Art Jove a Calella

El dissabte 29 de novembre es va celebrar la primera edició de L’Esclat, un projecte
emmarcat en l’eix de treball joves creadors del Pla local de Joventut i està organitzat
conjuntament entre l’AJAC (Associació de Joves Artistes de Calella) i la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Calella.

L’Esclat vol esdevenir un punt de trobada entre la població jove de Calella interessada en el
món de l’art des de les més diverses vessants i, alhora, vol ser un motor per tal de donar a
conèixer diferents formes d’expressió artística i facilitar que els joves puguin expressar, a
través de l’art, les seves inquietuds.

Pilar Rocafort, Regidoria de Joventut i Cultura

La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Calella una subvenció per
inversions per un valor de 57.251’91 EUR per a la remodelació d’espais a la Fàbrica
Llobet amb la finalitat d’ubicar-hi locals d’assaig. Aquest és un projecte fruit del Pla
Local de Joventut i que recull també una demanda important dels joves de Calella que
s’estan formant o s’estan iniciant en l’àmbit de la creació i producció musical. Aquests
locals donaran sortida a la necessitat de poder disposar d’uns espais acondicionats per a
l’assaig, ja sigui en grup o de forma individual.

En aquest moment, la Regidoria de Joventut està visitant altres locals d’assaig de la
comarca per conèixer experiències similars i poder aprendre bones pràctiques de gestió.
Alhora, s’està treballant amb els serveis tècnics de l’Ajuntament per redactar un projecte
d’obres que doni resposta a les necessitats dels joves músics. D’altra banda, la Regidoria
de Joventut ha iniciat contactes amb joves músics, entitats juvenils i altres associacions
locals i centres musicals per obrir un procés de participació que faciliti la redacció del
reglament d’ús i gestió dels nous locals d’assaig.

La revista Enderrock es va fer ressò d’aquest fet i va publicat un petit reportatge en l’exemplar del mes d’octubre.

Calella aviat tindrà el seu buc d’assaig
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Inauguració de la nova comissaria de la Policia Local

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

Jordi Ausàs, conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, acompanyat pels
representants de l’ajuntament de Calella, va inaugurar l’11 d’octubre la nova comissaria de la Policia Local de la
nostra ciutat.

A l’acte van ser-hi presents, entre altres, Rafael Olmos, Director General de la
Policia de la Generalitat de Catalunya, diversos Inspectors de Policies Locals de
municipis d’arreu del país, així com representants de la societat civil calellenca i
de les diverses entitats del teixit associatiu de la nostra ciutat.

La inauguració de la nova comissaria de la Policia Local significa un pas més en
el procés de millores organitzatives i de qualitat del cos. Ja en l’anterior mandat,
amb Josep Basart, alcalde, i Miquel Pérez, regidor responsable de Governació,
l’equip de govern municipal d’Esquerra va establir com a prioritat entre els
projectes de ciutat, la necessitat de modernitzar el cos de la Policia Local, el que
va suposar, per començar, la contractació de l’actual Inspector de la Policia Local,
Joan Vilademat i la reestructuració de la plantilla, per continuar amb la millora
del servei d’atenció a la ciutadania. Posteriorment, s’ha seguit aquest procés de millora del servei de seguretat
municipal, i bona mostra d’aquest bon treball ha estat la certificació SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística
en Destinació) que ha rebut recentment la Policia Local de Calella.

És en aquest context, doncs, en el qual es realitza la millora de les instal·lacions on s’ubica la Policia Local. Fins avui la
Policia Local mai havia disposat d’edifici propi, sempre havia estat ubicava en edificis provinents d’altres usos i ara per
primera vegada disposa d’un edifici nou, concebut i dissenyat per cobrir les necessitats presents i futures.

Des d’aquestes línies felicitem a totes i a tots els que han fet possible que la nova comissaria de la Policia Local
sigui avui un fet. Des de la secció local d’Esquerra Calella volem fer un agraïment especial a l’exalcalde Josep
Basart, a l’exregidor de Governació, Miquel Pérez, així com a la resta de regidores i regidors d’Esquerra que
formen part de l’actual equip de govern municipal.

Jaume Palet, Regidoria de Governació

Xerrada sobre el projecte de la
Llei d’Educació Visita de l’Anna Simó a la Secció Local

Ens trobem en la fase de tramitació parlamentària de la Llei
d’Educació. El dimarts 25 de novembre la Secció Local
d’Esquerra a Calella va organitzar una taula rodona amb
professionals de l’ensenyament de Calella. L’acte va ser
conduït pel membre de la Sectorial d’Esquerra d’educació, en
Carles Martínez, president de la sectorial i membre de la
comissió assessora de la redacció de la llei, i en Lluís Llovet.

En el transcurs de l’acte es van tractar els aspectes més
significatius que recull el projecte de llei, esvaint dubtes i
malentesos en relació a aquesta iniciativa que per primera
vegada regularà un model d’educació propi que s’ajusti a les
necessitats educatives reals de Catalunya.

Esquerra en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya
ha treballat en l’elaboracó d’aquest projecte de llei  i n’ha
millorat les Bases presentades inicialment pel
Departament d’Educació.

El divendres 28 de novembre, en motiu del sopar
anual amb els militants i simpatitzants, vàrem rebre
la visita de l’Anna
Simó, portaveu del
Grup Parlamentari
d’Esquerra al
Parlament de
Catalunya.

Després d’atendre als
mitjans de
comunicació, l’Anna Simó va tractar amb els
assistents, simpatitzants i militants, diferents
aspectes de la política local i nacional.

Posteriorment, amb la companyia de l’Anna Simó i
d’en Pere Aragonès, diputat d’Esquerra del
Maresme al Parlament de Catalunya, vam gaudir
d’un sopar de germanor.

Resum d’actes celebrats


