ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2013
A les 7 de la tarda, i abans del Consell de Gestió i Participació de Calella, es reuneixen
al local social de l’AVAC 18 veïns del nucli als quals se’ls hi explica el projecte de les
obres que afectaran al passeig del Canadell. La presentació compta amb tres
representants municipals: l’alcalde, Juli Fernández, el regidor Frederic Prats i
l’arquitecte de l’ajuntament, Quim Garcia.
L’alcalde inicia la presentació del projecte d’actuació acompanyat de l’arquitecte Quim
Garcia, mostrant el plànol de la zona de les diferents pastilles on s’actuarà al passeig
del Canadell.
El sr. Quim Garcia explica que la intervenció serà a les “tobes” que s’han malmès
malgrat les reparacions puntuals que s’han fet. El que planteja l’ajuntament és aixecar
pastilla per pastilla i realitzar els canvis amb el mateix material. També s’actuarà sobre
les pedres de girona, ja que n’hi ha moltes deteriorades. El que no està previst és la
impermeabilització total dels locals que hi ha sota, els soterranis, la gran majoria dels
quals tenen problemes d’humitat.
L’alcalde, Juli Fernández, comenta que la voluntat de l’ajuntament és acabar aquesta
obra abans de la temporada d’estiu i que la idea de l’actuació és donar resposta a la
problemàtica i oferir una millor imatge. Al mateix temps, deixa clar que el cost de l’obra
va a càrrec de l’ajuntament i si hi ha algun particular que vulgui impermeabilitzar el seu
soterrani, el cost anirà a càrrec del veí, ja que és un espai privat.
Els veïns esmenten que tots tenen problemes d’humitat als baixos, i l’arquitecte, el sr.
Quim Garcia, comenta que una intervenció integral és impossible. En aquest mateix
sentit, l’alcalde assegura que els veïns que vulguin realitzar aquesta obra per evitar
humitats tindran temps per fer-ho i es podran coordinar amb l’obra.
Sobre els terminis es posen damunt la taula dues alternatives: iniciar l’obra el més
aviat possible i parar-ho quan arribi setmana santa, fent-ho en fases; o esperar que
acabi setmana santa i fer-ho tot de cop amb la idea que quan comenci la temporada
d’estiu estigui finalitzada l’actuació. La majoria de veïns es manifesten favorables a la
segona opció. L’alcalde esmenta que s’aprovarà el projecte en la propera Junta de
dimarts vinent i que les obres començaran passat Setmana Santa tal i com han
manifestat els afectats, el termini d’execució és d’un mes i mig. Hi ha un veí que
proposa que l’obra s’iniciï per la part final del Passeig, a la qual cosa l’alcalde i
l’arquitecte afirmen que es pot fer sense problemes.
Els veïns acorden que buscaran una empresa especialitzada i demanaran un
pressupost total i es repartiran el cost, malgrat que, entre tots els afectats, hi ha un
parell que esmenten que no tenen humitat i per tant, possiblement no participin en la
seva part proporcional, tot i que ho valoraran en el seu moment.
L’ajuntament proposa que entre els veïns triïn un interlocutor i que es posi en contacte
amb l’àrea d’urbanisme per poder comptar amb tota la informació i coordinar els
treballs.

D’altra banda, un veí parla sobre les 3 úniques pastilles que no queden afectades per
aquest obra de millora. La resposta del sr. Quim Garcia és que d’aquí un temps es pot
fer, mentre l’alcalde afegeix que si es fes també a les 3 peces s’hauria de cobrar
contribucions especials a tots els veïns i ara per ara, tirant endavant només el projecte
previst no cal.
Des de l’Associació de Veïns i Amics de Calella, el seu president, el sr. Francesc
Vaqué, demana, en nom de l’entitat, que es recuperin els bans que hi havia enlloc dels
que hi ha actualment.
Fora del que afecta al projecte, els veïns esmenten si es realitzarà alguna actuació
respecte a les passarel·les blaves d’accés a la platja, ja que es queixen de relliscades i
que la gent es cremava els peus a l’estiu. Diuen si es poden canviar. I també demanen
més llum a la platja amb l’objectiu d’evitar el “botellón”. L’alcalde els contesta que hi
haurà més presència policial, inclòs amb agent de paisà i probablement més
il·luminació, malgrat cal el permís de Costes. En aquest sentit va esmentar que hi ha
un pla d’actuació per als llocs on hi ha detectada aquesta problemàtica.
A 2/4 de 8 del vespre finalitza la sessió informativa.

A 2/4 de 8 del vespre s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de
Calella.
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S’inicia el Consell amb el primer punt de l’ordre del dia que és l’explicació tècnica, per
part de l’arquitecte el sr. Quim Garcia, de la construcció d’uns serveis higiènics
adaptats públics al carrer Francesc Estrabau número 2, cantonada carrer Noi Gran,
sota el mirador de Can Torres.
L’arquitecte mostra el plànol als membres del Consell, explica la situació, el nombre de
banys i com s’executarà l’obra. En aquest sentit, comenta que el reproduirà el mateix
acabat actual, que l’accés serà adaptat per a minusvàlids i que el que s’ha realitzat és
l’adaptació de la proposta que s’havia fet en el seu moment.
Els membres del Consell ho valoren positivament i el sr. Francesc Vaqué comenta que
des de l’Associació de Veïns i Amics de Calella es feliciti a l’Ajuntament per la gestió
realitzada.
Als membres els preocupa quin serà el sistema de tancament de l’accés a aquests
serveis públics i el sr. Josep Esteba comenta si es pot utilitzar un sistema que funcioni
amb monedes. En aquest sentit, també demanen qui es farà càrrec del servei de
neteja, sobretot durant els mesos d’estiu, si s’ha pensat en mesures d’estalvi energètic
per evitar que els llums quedin oberts permanentment i els preocupa el tema del
possible vandalisme. Es recullen totes aquestes qüestions i des d’urbanisme es
miraran quines actuacions es poden fer respecte a tots aquests elements.
Es passa al següent punt. L’alcalde informa als membres del Consell que s’ha creat un
correu electrònic lligat al web municipal i que cal buscar una persona que es faci
càrrec de la seva gestió (consellgestiocalella@palafrugell.cat). Al web hi haurà un
espai amb tots els continguts i documents.

S’inicia un torn de precs i preguntes:
El sr. Xavier Gómez comenta que el que camí que enllaça la zona del Golfet amb la
part final del camí de ronda cal fer-hi alguna actuació perquè està molt deteriorat.
L’alcalde li contesta que aquesta actuació ja es troba dins una llista d’arranjaments que
es realitzen un o dos cops l’any per posar-hi solució i que ja està contemplat.
L’alcalde els comenta que al passeig de La Torre s’ha fet una actuació al clavegueram
i llegeix una llista d’actuacions que estan pendents de fer per tal d’informar als veïns:
Les obres del passeig del Canadell, ampliació de la vorera del passeig del Canadell
fins al passeig de La Torre, vorera del carrer Chopitea fins al cementiri (es faria a partir
del 2013 i està dins el Pla Únic d’Obres i Serveis), vorera i tub de plujanes del carrer
Fuerteventura, asfaltat i fermat de caixa pel tema dels pins al carrer Alguer i entorn,
diversos de treballs de millora a les voreres de carrers de primera línia de mar, així
com pedres que s’ha descalçat; substitució de llums i enllumenat al carrer consolat del
mar, així com a diferents carrers d’aquell sector.
Després de la lectura de totes aquests actuacions els membres del Consell exposen
algunes de les inquietuds recollides per part de la sra. Eulàlia Oliver en l’anterior reunió
del Consell. El sr. Xavier Gómez esmenta que darrera l’hotel Sant Roc s’ha asfaltat
però no hi ha vorera i demana si es pot fer. La sra. Teia Galí exposa que l’ancora que
es troba situada a la plaça del Port Bo no està falcada del tot i que la cadena està
deslligada, fet que pot provocar algun accident.
El sr. Francesc Vaqué exposa que al carrer villa mil es millori la senyalització perquè
els vehicles hi circulen a molta velocitat. El sr. Frederic Prats li contesta que ja està
detectat que tant aquell carrer com als paral·lels hi ha una problemàtica de trànsit. En
aquest sentit, l’alcalde especifica que cal una senyalització unificada i proposa
convocar una reunió, de cara a la setmana vinent, amb la policia local per tractar el
tema de la circulació i també el de l’aparcament. En aquesta reunió hi assitiaria el cap
de la policia i el responsable en temes de mobilitat. Dins aquesta mateixa temàtica, el
sr. Josep Esteba comenta que alguns veïns es queixen que a l’entrada del carrer
Chopitea hi ha vehicles que toquen a terra. El regidor Prats esmenta que s’està
estudiant la construcció d’una rotonda d’accés al carrer. L’alcalde diu que aquest tema
també es pot tractar amb la policia i englobar-ho en tots els temes que fan referència a
la manca d’aparcaments i les problemàtiques de mobilitat.
El sr. Xavier Gómez pregunta si es des de La Torre fins a Llafranc, l’espai que queda,
es pot acabar d’urbanitzar i millorar. El regidor sr. Frederic Prats li comenta que s’està
estudiant realitzar-hi una pavimentació ecològica que s’utilitzaria com a prova pilot. En
aquesta mateixa línia, l’alcalde explica com funciona aquest nou sistema de
compactació que no provoca problemàtiques de pols i que li dóna un caire nou.
La sra. Teia Galí pregunta si s’ha fet un acostament a les associacions del nucli, per tal
de comunicar la tasca que realitza el Consell i si s’hi poden incorporar; així mateix
demana que s’activi una reunió amb l’Institut de Promoció Econòmica i la Policia;
també es demana que en aquesta reunió també s’hi pugi incorporar l’Associació
Turística.

Paral·lelament demanen fitxar una data amb el regidor de serveis i medi ambient, sr.
Xavier Rangel, per parlar del tema de les dutxes, volen parlar de la situació de dues o
tres dutxes i d’altres que perden aigua i estan descalçades.
Relacionat amb els temes turístics, el sr. Xavier Gómez demana si és possible fer una
edició de fulletons informatius sobre la recollida de residus perquè disposin d’aquesta
informació les agències de lloguers d’apartaments i les immobiliàries. Esmenta que cal
que durant els mesos d’estiu hi ha més informació sobre aquest tema. L’alcalde els hi
diu que es farà alguna mostra tipus flyer perquè el Consell i els veïns els hi doni el visti-plau i durant la temporada d’estiu es pugin distribuir entre els establiments.
Respecte a l’accés a la platja, el sr. Frances Vaqué comenta que la sorra fa relliscar a
la gent a les rampes que hi ha a la zona del Canadell per accedir a la platja, volen que
es converteixin en escales o es busqui alguna solució. Es veu que a l’estiu un parell de
persones van tenir que ser ateses degut a caigudes.
El sr. Francesc Vaqué demana dues pilones i senyalització a dos carrers on es va a
parar al camí de ronda. Un és el carrer Punta d’en Blanc a Llafranc i l’altre al carrer del
Tres Pins. En els dos casos hi ha una manca de senyalització que pot provocar
problemàtiques de mobilitat dels vehicles.
La última consulta la va formular el sr. Josep Esteba, esmentant que al carrer
Francesc Estrabau tota la terra que queda acumulada al costat del carrer Paixell, quan
plou baixa i va a parar al garatge d’un veí. Demanen alguna actuació per evitar
aquesta problemàtica.
S’aixeca la sessió quan són 3/4 de 9 del vespre.

