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Què opinen de la presentació?

EDITORIAL

2011, avançant
a pas valent

Estem entrant en un nou any . Co-
mencem el 2011 immersos en una 
crisi global que ens toca de molt a 
prop, venint d’un procés electoral que, 
per ERC, ha resultat dur, i encarem un 
procés cap a unes eleccions municipals 
el proper mes de maig.

Tot sovint, les persones que formem 
part de partits polítics, ens trobem 
immersos en les nostres pròpies 
dinàmiques internes (campanyes, etc.) 
mentre que una part important de la 
població n’és força aliena. Cal doncs, 
encaminar la nostra tasca fent veure la 
política com el que és: l’eina que tenim 
per millorar les condicions de vida,  
per avançar cap a la justícia social; 
l’eina que tenim per transformar la 
realitat dels pobles i de les persones 
per, en el nostre cas, avançar cap al 
procés d’alliberament.

Hem de ser capaços de buscar aquest 
apropament per tal de treballar junts 
per millorar el nostre futur.

Aquest és el nostre compromís i 
aquest és el nostre desig
per a aquest 2011.

Pilar Rocafort i Vidal
Presidenta
d’Esquerra Calella

Després que el passat 10 de maig 
l’assemblea local de la secció local 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
Calella escollís per unanimitat la Cristina 
Gómez nova cap de llista del partit a les 
properes eleccions municipals, el passat 8 
d’octubre al Teatre Orfeó Calellenc es va 
celebrar l’acte de presentació pública com 
a tal.

A l’acte, on prop de 200 persones van 
donar suport a la candidata, hi van 
participar l’alcalde d’Alella, que va destacar 
la preparació i la capacitat de treball de la 
Cristina, i Joan Ridao, Sercretari General 
d’Esquerra, que va fer un repàs de la seva 
trajectòria.

Durant l’acte es va projectar un vídeo 
on diverses persones de diferents àmbits 

donaven la seva opinió sobre l’actual 
alcaldable. Entre altres coses van destacar 
la sinceritat, la manera de fer, el diàleg i 
la senzillesa com a valors rellevants de la 
Cristina. En el vídeo, de l’àmbit polític, 
cal remarcar el suport d’en Josep Basart 
(alcalde de Calella de 1999 a 2007) i de 
la Dolors Rovira (primera regidora de 
l’ajuntament de Calella i cap de llista 
d’Esquerra a Calella l’any 1983, amb només 
24 anys).

Per la seva banda, la Cristina Gómez 
va exposar les inquietuds que sempre 
ha tingut envers la política i que l’han 
portat a encapçalar la llista d’Esquerra. 
Va assegurar que la seva candidatura 
portarà impresos els valors republicans 
de “la humiltat, la cultura de l’esforç, la 
promoció de l’excel·lència, la transparència 
i el compromís”. També va explicar els 
tres eixos que marcaran la preparació del 
programa electoral: promoció econòmica 
i ocupació, promoció del civisme i de la 
convivència ciutadana i la preservació de la 
identitat de Calella.

Finalment, va destacar que “la política 
està feta per i per a les persones i amb elles 
mateixes”, i que no creu “en les actituds 
prepotents i sí en l’honestedat, la senzillesa 
i l’honradesa”. En darrer lloc, va acabar 
donant les gràcies a tota la gent que li havia 
donat suport des del primer moment en 
aquest nou camí.

Cristina Gómez, presentada com 
a cap de llista d’Esquerra a les 
properes eleccions municipals

Cristina Gómez, exposant el nou projecte.
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“Conec els avis de la Cristina de tota la 
vida. De l’acte em va sorprendre molt 
gratament, la frescor, la preparació i 
les idees de la Cristina.”

“Em va agradar molt l’acte però, sobre-
tot, el que més em va agradar va ser 
veure que la Cristina està preparada 
per ser alcaldessa.”

“Vaig trobar la Cristina intel·lectualment 
ben preparada, amb les idees clares. Pen-
so que, malgrat els vents en contra, serà 
una bona alcaldessa.”
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HISENDA

 ✓ L’equip de govern de l’Ajuntament de Calella ha desenvolupat les seves 
obligacions aconseguint una gestió econòmica amb resultats i romanents 
positius i un baix nivell d’endeutament.

 ✓ Hem fet un control responsable de les despeses.
 ✓ Hem mantingut uns terminis de pagament inferiors als 60 dies fixats 

legalment.

CONSUM

 ✓ Servei d’atenció al consumidor.
 ✓ Adhesió a la Xarxa de Consum de la Diputació de Barcelona i petició de 

dues campanyes d’inspecció: als establiments de venda de joguines i als 
tallers de reparació d’automòbils.

MERCAT

 ✓ Campanya de recollida orgànica, lliurament de contenidors a tots els 
comerciants del Mercat municipal i setmanal. S’ha destinat una persona a 
informar i assessorar el personal de les parades i fer d’intermediària entre 
els paradistes i l’empresa de recollida de residus.

 ✓ Primer Concurs Infantil de Dibuix al Mercat.
 ✓ Millores i dinamització del Mercat municipal.

SERVEIS PÚBLICS

 ✓ Servei de guàrdia permanent les 24h del dia tot l’any, tant de l’enginyer 
municipal com de personal de la brigada municipal.

 ✓ Obres de renovació de tots els trams generals de canonades de  plom que 
quedaven a Calella.

 ✓ Canvi de sistema de tarifa d’aigua: abans facturació per mínims, ara a quota de 
servei.

 ✓ Enllumenat de la Urbanització Sant Quirze.
 ✓ Enllumenat del Far de Calella.
 ✓ Instal·lació de cinc marquesines noves a les parades d’autobusos. 
 ✓ Coordinació de 26 persones que s’han acollit al Pla Ocupacional, i que 

han fet tasques de rehabilitació de la Fàbrica Llobet i Guri i del Museu-
Arxiu.

 ✓ Projecte d’insonorització, climatització i arranjament de la coberta de la 
sala sense columnes de la Fàbrica Llobet i Guri.

CULTURA

 ✓ Rehabilitació i obertura al públic del refugi antiaeri del Parc Dalmau.
 ✓ Redacció del pla museològic del Museu-Arxiu municipal Josep Ma Codina i 

Bagué.
 ✓ Redacció i impuls del projecte museogràfic del Far de Calella, que es 

podrà visitar a l’estiu.
 ✓ Redacció del pla local d’equipaments culturals.
 ✓ Ofertes culturals a l’equipament cultural de l’Ajuntament vell.
 ✓ Suport a les entitats culturals.
 ✓ Reconversió de  la fira medieval en la Calella Renaixentista, vinculada al 

passat històric de la ciutat.

Feina ben feta des de 
l’Ajuntament de Calella

Urbanització del carrer Escoles Pies

Millores urbanístiques al carrer Bruguera

Cobriment de la Riera Capaspre

Rehabilitació del refugi del Parc Dalmau

Dinamització del Mercat municipal
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COMERÇ

 ✓ Suport al comerç i a la seva dinamització.
 ✓ Suport a les campanyes comercials.
 ✓ Millores a l’eix comercial central de la ciutat:  conversió en zona per a 

vianants del darrer tram del carrer Església i del carrer Sant Joan.
 ✓ Seguiment del compliment de l’ordenança municipal de convivència pel 

que fa a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, espectacles, 
mercaderies i altres reclams i expositors.

 ✓ Organització de la primera xerrada informativa sobre “Què hem de fer 
quan volem muntar un negoci?” als alumnes de 1r curs de restauració de 
l’IES Bisbe Sivilla. 

JOVENTUT

 ✓ Inauguració de dos bucs d’assaig musical a la Fàbrica Llobet i Guri.
 ✓ Redacció i aprovació del segon pla local de joventut. 
 ✓ Xarxa de transició escola-treball per a joves.
 ✓ Procés participatiu per a la creació d’un òrgan de participació juvenil.
 ✓ Programa “divendres moguts” al Centre d’Acció Jove de la Fàbrica Llobet 

i Guri. 
 ✓ Revista d’informació per a joves D-joves. 
 ✓ Programació d’activitats d’oci juvenil.
 ✓ Suport a les entitats juvenils.

FIRA

 ✓ Impuls de l’estratègia de millora de la sostenibilitat del model firal: 
gestió diària de la recollida selectiva, auditoria energètica i millores en la 
mobilitat i accessibilitat al recinte firal. Aquest treball ha estat reconegut 
amb una Menció Especial en els Premis a l’innovació de les Fires de 
Catalunya.

GOVERNACIÓ I MOBILITAT

 ✓ Redacció i posada en funcionament del pla bàsic municipal d’emergències 
(activat, per exemple, per la nevada del març passat).

 ✓ Posada en marxa de l’oficina de renovació i expedició de DNIs.
 ✓ Consolidació de la primera fase del servei de policia de proximitat al 

centre comercial de la ciutat.
 ✓ Elaboració de l’ordenança de convivència ciutadana i via pública.

CIUTADANIA 

 ✓ Redacció del pla director i el reglament de participació ciutadana.
 ✓ Convocatòria de subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació.
 ✓ Circuit d’acollida per a persones nouvingudes.
 ✓ Promoció del coneixement del català com a llengua comuna i com a eina 

d’integració al país.

Mª Carme Campà 
Regidora de

Comerç, Consum
i Fires

Jaume Puig 
Regidor

d’Hisenda, Esports
i Règim Intern

Jaume Palet 
Regidor de
Governació
i Serveis Públics

Pilar Rocafort
Regidora de
Cultura, Joventut
i Ciutadania

Millora de l’eix comercial central

Remodelació del passeig del cementiri

Millores al cementiri

Bucs d’assaig musical

Millores al passeig dels Eucaliptus
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M’agrada molt el que fa Esquerra, 
comptar amb la gent, escoltant i 
valorant les seves opinions i sumant 
totes les aportacions per afegir-les 
al seu programa electoral. És molt 
positiu que el programa es faci amb 
l’aportació de la gent del carrer, parant 
l’orella als problemes reals del dia a dia 
de la nostra ciutat.

Trobada Esquerra t’escolta: “Digue’ns quina Calella vols!”

Ara: autocrítica i endavant!

Em va semblar un acte ben organitzat 
on tothom va poder dir-hi la seva.
Penso que tot el que sigui captar 
l’opinió de la gent és molt positiu. Per 
això trobo molt encertada, per part de 
la Cristina i d’Esquerra, la proposta 
d’aquesta trobada.

Em va sorprendre gratament la 
quantitat de gent que van regalar les 
seves hores de la tarda del dissabte per 
posar sobre la taula diferents temes 
d’interès. La reunió va esdevenir fluïda 
i el temps ens va passar volant. Penso 
que hem de deixar pas a la gent jove 
que, si bé no tenen tota la experiència 
que els pot donar l’edat, compten amb 
uns coneixements acadèmics que els 
confereixen una visió més objectiva 
dels problemes i les seves solucions, 
així com amb una manca de prejudicis 
que anem adquirint amb l’edat; a part 
d’una empenta i il·lusió pròpies de la 
joventut, molt necessàries en aquests 
moments.  

Francesc
Noguera i Vilà

Xavier
Nogué i Puig

Margarida
Ferrer i Bernada

Què opinen
de l’acte?

Posar sobre la taula diferents projectes de 
ciutat, debatre sobre diferents iniciatives 
a impulsar des de l’ajuntament els propers 
anys, parlar sobre aspectes a millorar i po-
tenciar la nostra ciutat van ser els objectius 
de la trobada que la secció local d’Esquerra 
de Calella va organitzar el passat dissabte 
29 de gener sota el nom “Digue’ns quina 
Calella vols”. La finalitat, per tant, era 
escoltar de forma específica els calellencs 
i calellenques i les seves propostes per al 
futur de la ciutat.

Creiem que aquest és un exercici salu-
dable. Des de l’ajuntament, a través dels 
nostres regidors i regidores, i també des 
del partit, estem constantment en contacte 
amb la gent de Calella, però una activitat 
d’aquestes característiques reforça la nostra 
voluntat de ser un partit obert, dialogant, 
de gent propera que entén la política com 
a eina per contribuir a millorar el nostre 
entorn de convivència més immediat: el 
municipi.

El balanç d’aquesta trobada, per tant, és 
totalment positiu. Des d’aquest espai, vull 
aprofitar per agrair a tota la gent que ens va 
acompanyar i les propostes que van apor-
tar. Volem continuar escoltant la gent i les 
seves inquietuds. Hi tenim un compromís. 
Només des del convenciment que la suma 
d’opinions i el diàleg fan un projecte millor 
i més fort, actuarem. Estem a la vostra 
disposició. 

Cristina Gómez i Gili
Cap de llista d’Esquerra
a les Municipals 2011

Els resultats d’Esquerra a les darreres 
eleccions al Parlament de Catalunya 
no van ser bons, ans al contrari. I, en 
conseqüència, cal fer autocrítica i aprendre 
dels errors comesos. Joan Puigcercós, el 
president del partit, ja ha anunciat que a 
la propera tardor es convocarà un congrés 
extraordinari en el qual ell no es tornarà a 
presentar per agafar les regnes del partit. 
Cal prendre nota dels errors, que han estat 
de diferent caràcter, i esmenar-los amb 
intel·ligència.

Ara cal mirar endavant i treballar de 
valent de cara als propers comicis 
municipals, que representen la renovació 
del compromís de vocació de servei pel 
poble i amb la ciutadania. Esquerra és un 
partit municipalista. El treball permanent i 
diari, la rigorositat en la gestió municipal, 
la proximitat i la implicació social i cívica 
dels homes i dones d’Esquerra són els 

Escoltar i dialogar vol 
dir enriquir el projecte

Esquerra t’escolta, un moment de la trobada.

Cristina Gómez i Oriol Amorós,
en un acte de campanya.

valors que avalen la feina municipal. El 
compromís que tenim nosaltres és ferm 
i sincer. Ens estimem la ciutat i per això 
volem continuar millorant-la. És amb 
aquesta voluntat que ens continuarem 
esforçant per fer de Calella una ciutat 
capdavantera, més amable i comfortable 
per a tots els calellencs i calellenques.


