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Benvolguts/des,
Aquest gener s’ha complert un any de la presentació de la nostra Associació. Ha estat un 
any difícil per a tots/es i esperem que estigueu bé, tant vosaltres com les vostres famílies.
Les primeres setmanes a partir de la constitució de l’Associació les vam dedicar a crear 
les estructures organitzatives que ens permetessin funcionar. Malauradament, al cap de 
dos mesos va aparèixer el Covid19, el confinament i totes les mesures de prevenció i 
control que ens han condicionat plenament i ho han posat tot molt difícil. Estem esperant 
que passi aquesta situació per poder fer una assemblea de socis i elegir una junta. De 
moment, continuem amb la junta provisional. 
Actualment ja som 91 socis i podeu consultar l›estat dels comptes de l’Associació aquí: 
(ENLLAÇ)
També, a partir d’avui ja podeu fer l’ingrés de la quota corresponent a l’any 2021 al nostre 
número  de compte: ES04 2100 0022 1902 0089 6435. Com ja sabeu, la quantitat la 
decidiu vosaltres, però hi ha un mínim de 12€. 

Resum de les activitats més destacades que hem realitzat o iniciat:

Comissió de Patrimoni i Paisatge Urbà. La seva feina és elaborar una completa relació de 
tots els elements, edificacions o espais de tot el terme municipal de Calella que mereixin 
ser considerats d’interès, des d’un punt de vista històric, arquitectònic i ambiental. La 
Comissió està formada per diferents grups de treball, els quals no han pogut avançar les 
seves tasques tot el que haurien volgut, doncs les restriccions han condicionat molt la 
seva feina inicial de recórrer tota la població amb grups prou nombrosos. Tot i això, s’ha 
fet bona feina. Anirem informant.
Publicació i difusió del treball de l’Aniol Noguera: L’epidèmia de pesta bubònica dels 
anys 1650-1654 a Calella. (ENLLAÇ)
Cicle de conferències d’estiu al pati del Museu. Vàrem aprofitar una petita treva que 
ens va concedir la pandèmia, així com el fet que les conferències es podien celebrar a 
l’aire  lliure. Amb una  mitjana  de 65 persones a cada  conferència  i uns conferenciants 
de primer nivell, la valoració d’aquest primer cicle de conferències és molt positiva i ho 
considerem un èxit. Podeu visualitzar les conferències als enllaços que us proporcionem: 
– Dimarts, 7 de juliol: PARLEN ELS ARQUEÒLEGS. El jaciment arqueològic romà del 
Roser. Actuacions i problemàtica des de 1947 fins a l’actualitat. A càrrec d’Albert Martin i 
Antoni Rigo. (ENLLAÇ) 
– Dimarts, 28 de juliol: FELIP DE SALETA. L’aportació de Calella a la Renaixença catalana. 
A càrrec de Josep Camps i Arbós. (ENLLAÇ)
– Dimarts, 11 d’agost:  ELS SALVADOR I EL SEU GABINET CIENTÍFIC. El llegat d’una 
nissaga calellenca al llarg de cinc-cents anys. A càrrec de Neus Ibáñez. (ENLLAÇ)
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https://patrimonihistoriccalella.files.wordpress.com/2021/02/estat-de-comptes-ex.2020.pdf
https://patrimonihistoriccalella.files.wordpress.com/2020/04/lo-mal-del-contagi-un-episodi-de-pesta-a-calella-1650-53-aniol-noguera-1-1.pdf
https://www.facebook.com/108602840792682/videos/1170149003402588/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
https://www.facebook.com/108602840792682/videos/723609778429495/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
https://www.facebook.com/108602840792682/videos/3453264378025370/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
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Participació als pressupostos participatius 2020, amb la proposta de restauració de la 
Balustrada del Passeig de Mar. Vàrem quedar en segon lloc, amb un 25,33% dels vots. 
Tot i no ser la proposta guanyadora, vam fer visible el mal estat de conservació d’aquest 
important element patrimonial de la ciutat. (ENLLAÇ) 
El Jaciment Arqueològic Romà del Roser. A conseqüència de la conferència que vam 
realitzar sobre el jaciment romà del Roser, vàrem establir contacte amb els arqueòlegs 
i també amb l’Ajuntament. Aquesta relació ha permès que estiguem informats de les 
intervencions que s’hi porten a terme. En aquests moments s’està buidant de terra la 
zona del pàrquing hospital 2, i quan s’hagi buidat, començaran els treballs arqueològics 
tutelats per la Generalitat. Anirem informant!
Proposta per la casa de Can Saula. A partir de les primeres informacions relacionades 
amb Can Saula i la donació d’aquesta casa catalogada a l’Ajuntament, hem estat atents i 
cercant la màxima informació per tal de tenir prou criteri per prendre una decisió i fer una 
proposta, que vam fer a través d’un comunicat el passat 28 de gener. (ENLLAÇ)
Tres propostes més a lAjuntament. Hem sol·licitat que es fes una previsió de despesa 
en els pressupostos d’aquest any 2021 per a la restauració i millora de les façanes 
de cases particulars catalogades. També incorporàvem a la sol·licitud que s’apliqui 
un romanent d›una partida ja aprovada del projecte de restauració de la Balustrada del 
Passeig. I finalment hem proposat a l’Ajuntament que es valori la possibilitat d’establir un 
reconeixement públic anual a les millors restauracions d’edificis o façanes de titularitat 
privada portades a terme pel titular. Estem a l’espera d’una resposta. 
Continuem també a l’espera de la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. 
En el proper comunicat anunciarem les activitats previstes per aquest any 2021. 

Podeu consultar tota la informació actualitzada de l’Associació al nostre web: 
https://patrimonihistoriccalella.org/
Hi trobareu articles interessants sobre història, tradicions, notícies o publicacions sobre 
Calella. Us volem recomanar especialment la secció Calaix de Sastre, on publiquem 
imatges, notes històriques, anècdotes i tot allò que trobem interessant compartir sobre els 
valors culturals, històrico-artístics o paisatgístics del nostre entorn, sense límits temporals 
o geogràfics, però donant protagonisme a la nostra ciutat. 
Ens podeu fer arribar els vostres comentaris o informació que considereu d’interès a la 
nostra adreça electrònica amicsphc@gmail.com

http://www.calella.cat/actualitat/noticies/la-proposta-per-eliminar-barreres-arquitectoniques-dels-carrers-guanya-els-pressuposos-participatius-2020-2
https://patrimonihistoriccalella.files.wordpress.com/2021/01/comunicat-3.pdf
https://patrimonihistoriccalella.org/
mailto:amicsphc@gmail.com

