ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
CALELLA, DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2013

A les 8 del vespre s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Calella.

ASSISTENTS:
President:
Sr. ALBERT GÓMEZ
Vocals:
Sr. JOSEP ESTEBA
Sr. FRANCESC VAQUÉ
Sr. TEIA GALÍ
Sr. EULÀLIA OLIVÉ
Tècnic:
Sr. NARCÍS FERRER (IPEP)
Sr. JOAN ROCA (Policia Local)

S’inicia la sessió del Consell amb la queixa dels seus membres de la manca de
comunicació amb el consistori i posen diversos exemples d’actuacions on no han estat
informats, com per exemple el desfibril·lador. També asseguren que algunes de les
seves demandes no s’han resolt.
En aquest sentit, el primer tinent d’alcalde, Albert Gómez, agafa el compromís de
buscar una fórmula per poder coordinar les tasques i fer-ne un seguiment. També
comenta que s’ha de posar en marxa la gestió del correu del qual disposa el Consell
(consellgestiocalella@palafrugell.cat) per millorar aquesta comunicació.
•

El Consell de Gestió i Participació considera que ara per ara el problema més
greu que tenen és el que provoca un grup de joves adolescents que increpen i
molesten a visitants i veïns a diversos punts del nucli. Normalment es troben a
la zona del Canadell, malgrat que també es traslladen al Port Bo i altres indrets.
Consideren que això afecta negativament al turisme i demanen més presència
policial o alguna actuació que acabi a curt termini amb aquesta problemàtica. El
Consell considera que cal actuar de forma urgent, per tal d’evitar que això vagi
a més.

El regidor Albert Gómez comenta que es podria fer alguna actuació comptant amb la
tasca que realitzen els mediadors de carrer.

El caporal Joan Roca explica les actuacions a nivell de la Policia Local que s’hi fan, i
explica la presència d’un agent en aquesta zona i la patrulla que hi passa de forma
periòdica.
Tot i això, el regidor Gómez esmenta que traslladarà aquest tema a la prefectura amb
l’objectiu de buscar alguna solució immediata curt termini.
El Consell de Gestió i Participació de Calella vol deixar clar que aquesta és la seva
principal preocupació en aquests moments i esperen que s’hi actuï d’una forma ràpida
i urgent.
- Un cop comentat aquest tema, el Consell esmenta que té una sèrie de temes a
tractar i la Sra. Eulàlia Olivé esmenta que el primer és el tema de la Sarfa que baixa
fins Calella. Diuen que ja s’han queixat reiteradament que els vehicles són
excessivament grans per la quantitat de gent que porta i això comporta alguns
problemes de mobilitat. El primer tinent d’alcalde comenta que l’ajuntament ja ho havia
comunicat però que l’empresa segueix utilitzant els vehicles que considera més
oportuns. Tot i això, diu que es tornarà a plantejar en els propers dies.
- Relacionat amb el tema de mobilitat, el Consell demana que es treballi en la
senyalització dels principals aparcaments que hi ha al nucli. Esmenten que la
banderola que senyalitzava el parking del Chopitea ha desaparegut, mentre no hi ha
cap mena de senyalització per l’altre aparcament dissuasori que s’ha obert.
Consideren que no hi ha prou informació i això provoca que la gent accedeixi al nucli
provocant alguns problemes circulatoris, sobretot durant aquestes últimes setmanes,
on ja ha començat la temporada turística. Esmenten que a hores d’ara és fonamental
senyalitzat aquests dos aparcaments.
També es queixen que el dia de les Havaneres (dissabte 6 de juliol) la grua municipal
va actuar excessivament, en un dia on el Consell considera que hi ha una gran
afluència de gent i cal ser una mica més “sensibles” sobre el tema de l’aparcament.
Esmenten que si els vehicles no dificulten la circulació, per un dia a l’any, es pot actuar
amb més permissivitat.
- Sobre els temes de mobilitat, reiteren que cal solució a alguns elements que van
sorgir a la última reunió del mes de maig i que el Consell ja va demanar, els quals són
els següents:
- La casa del carrer Chopitea que es troba al costat de la del senyor Fernando
Ferrer i en front de la Croissanteria, és troba en un estat límit de deteriorament,
i és un perill per la salubritat i seguretat, s’hauria de fer alguna actuació al
respecte.
- A l’embarcador del Port Bo de Calella, hi ha un ferro rovellat, que és un perill
pels vianants.
- En el quadre del mirador d’en Juanola a Calella, l’escrit que hi figura està molt i
molt rovellat.
- En el carrer Villamil de Calella, en el tram final, que es recte i fa baixada, els
cotxes corren molt, s’haurien de posar uns limitadors de 30 km a terra o bé
falsos ressalts vermells.
- També s’haurien d’adaptar els ressalts a la normativa actual.
- A l’entrada del carrer Chopitea s’hauria de rebaixar el ressalt, ja que es perillós.
- La Sarfa fora d’hores punta hauria de mirar de fer el servei amb un cotxe petit.
A banda d’aquests temes, afegeixen:

-

El canvi que s’ha fet al carrer Pi Roig s’ha de revisar durant la temporada
d’estiu, on hi ha més trànsit, perquè pot provocar alguna problemàtica.
- Al carrer Tarrús i Suquet cal un mirall per millorar la seguretat.
- A la plaça de la terenyina cal que el senyal de “gossos no” es torni a posar
perquè està malmesa.
- A l’avda. Tarradellas hi ha un pas de vianants pintat que no porta enlloc, cal
canviar-ne l’ubicació, ja que no hi ha accés a una vorera o carrer en un dels
costats.
Malgrat tot això, manifesten que valoren molt positivament que s’hagi reforçat, amb un
agent, la temporada d’estiu.
- D’altra banda, sobre la col·locació dels contenidors en determinats punts, es queixen
que sota la “casa rosa” s’han instal·lat dos contenidors que malmeten la “imatge” d’un
punt turístic important de Calella. Demanen si és possible canviar la ubicació d’aquests
dos contenidors i buscar-ne una nova col·locació. Sobre això, també comenten que hi
ha problemes amb les papereres prop dels llocs on hi ha venda de gelats i que, en
determinades hores del dia, es genera molta brutícia.
- El sr. Josep Esteba torna a insistir sobre el tema del tancament dels lavabos públics,
consideren que ara, a l’estiu, l’horari de tancament no pot ser que finalitzi a les 19h. I
d’altra banda, manifesten que finalment s’haurà de buscar l’alternativa del tancament
mitjançant monedes a partir del mes de setembre.
- El sr. Francesc Vaqué comenta que cal millorar la neteja de les platges, sobretot
quan es produeixen l’arribada d’algues, tal i com ha succeït a la primavera. En aquest
sentit, el Consell considera que volen una Calella neta, endreçada i cordial pels
ciutadans. Per aquest motiu, pensen que per tal de tenir una bona imatge turística
s’han de complir aquests tres elements.
Des de l’ajuntament, asseguren que ja es van realitzar tasques de neteja, però que la
meteorologia d’enguany havia provocat “sovint” aquesta problemàtica i no va poder
netejar a diari. Malgrat això, es va assegurar que s’havia insistit en la necessitat de
netejar les principals platges del nucli.
- La sra. Galí esmenta que alguns veïns s’ha queixat de les campanes de l’església i
demanen si és possible evitar que toquin en algunes hores de la matinada. El regidor
Albert Gómez, esmenta que es mirarà de parlar amb el mossèn.
Seguidament, abans d’acabar la reunió, comenten si es pot donar resposta a algunes
de les demandes presentades per tal de desestacionalitzar la temporada d’estiu.
El responsable de l’IPEP, Narcís Ferrer, comenta que es treballa per anys naturals i
que algunes de les demandes presentades es contemplaran a l’hora de planificar el
proper any 2014. Tot i això, esmenta que a nivell de promoció turística ja es treballa al
costat del Patronat de Turisme i d’altres organismes per tal de tirar endavant accions
en aquest sentit, i posa com exemple una propera reunió per parlar del tema dels
creuers de Palamós. També esmenta que els recursos econòmics actuals són limitats.
El regidor de promoció econòmica, Albert Gómez, comenta que darrerament s’està
insisitint en temes esportius i de lleure per tal de desestacionalitzar i posa exemples
com la Master Laser i el Radikal Swing que ja s’han consolidat fora del calendari
d’estiu.

- Finalment, es decideix que la sra. Eulàlia Olivé serà l’encarregada de gestionar el
correu electrònic del Consell de Gestió i Participació.
S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 11 de la nit

