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Benvolguts, us informem de les activitats més importants que ha portat a terme l’Asso-
ciació les darreres setmanes:

Reunió amb la Fundació Germanes Saula Palomer. 19 de febrer de 2021.  
A la reunió hi van assistir Haydeé Ysmelda Vasquez i M. Àngels Vilella per part de la 
Fundació, i Xavier Gamell per part de l’Associació. Va ser un primer contacte entre les 
dues entitats per tal d’aclarir possibles malentesos, establir un marc de confiança i obrir 
un canal de comunicació per a futures col·laboracions.
Els temes que es van tractar van ser: el testament de la Sra. M. Dolors Saula Palomer, 
“Lolin”; la donació a l’Ajuntament de la casa de can Saula del carrer Església; i el destí de 
la col·lecció de pintures Humet-Saula.
Ens van confirmar que, en el testament, la Sra. M. Dolors Saula Palomer, “Lolin”, va insti-
tuir hereva a la Fundació “amb l’obligació de destinar la casa del carrer Església a museu, 
que haurà de dir-se Humet Saula, on s’exposaran els quadres propietat de la testadora”. 
I que la Fundació està obligada a complir i fer complir les seves voluntats. 
La Fundació ha fet donació a l’Ajuntament de la casa del carrer Església, 148, a través 
d’un conveni en el qual s’especifiquen les condicions de la donació, que no són altres que 
el compliment de les voluntats de la “Lolin”, descrites anteriorment, subratllant que ”el 
destí de museu es una condició essencial d’aquest conveni”.
Referent a la col·lecció de pintures Humet-Saula, la Fundació va reconèixer i confirmar la 
unitat de dita col·lecció,  que s’ha de mantenir íntegra i no es pot dividir ni disgregar. La 
totalitat de la col·lecció es quedarà a Calella i estarà a disposició dels comissaris per po-
der seleccionar les obres per a les diferents exposicions que s’hauran d’exposar a la futura 
pinacoteca del Museu Humet-Saula. La Fundació va reconèixer que aquesta col·lecció 
està formada per aproximadament unes 900 obres i es va comprometre a proporcionar 
una relació detallada de la totalitat d’aquestes.
Aquests van ser els temes més importants tractats, que deixen clara la bona voluntat de 
la Fundació Germanes Saula Palomer, a qui volem agrair la seva predisposició i claredat. 
Us recordem que en el Comunicat núm. 3 de l’Associació, vàrem detallar la nostra pro-
posta sobre can Saula. https://patrimonihistoriccalella.files.wordpress.com/2021/01/
comunicat-3.pdf

Proposta de l’Associació per incorporar als pressupostos municipals partides per 
restaurar i mantenir patrimoni protegit.
L’Associació va proposar a l’Ajuntament que, dins els pressupostos municipals, es fes una 
previsió de despesa per restaurar patrimoni protegit, tant públic com privat.
També vam proposar que es fes de forma anual un reconeixement públic a les millors 
restauracions d’edificis o façanes de titularitat privada portades a terme pel titular. 
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La resposta per part del consistori ha estat totalment positiva, i s’ha incorporat als pres-
supostos d’enguany una partida de 20.000€ per a la restauració i millora de façanes d’im-
mobles ubicats a Calella i que són patrimoni històric de titularitat privada. Els pressupos-
tos també incorporen 40.000€ per a la restauració de la balustrada del Passeig de Mar.
Referent a fer un reconeixement públic a les millors restauracions d’edificis o façanes de 
titularitat privada portades a terme pel titular, ens varen comunicar que els hi semblava 
una bona idea i que l’Ajuntament elaborarà un projecte sobre aquesta proposta.
Agraïm la bona acollida d’aquestes propostes per part de l’Ajuntament i els hi hem ofert 
la nostra col·laboració per tirar-ho endavant.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calella i l’Associació Amics del Patri-
moni Històric de Calella, per a la realització d’accions de preservació, conservació i 
difusió del patrimoni cultural de Calella. 
El passat 16 de març es va signar el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació. En repro-
duïm una part, a mode de resum:

“Acorden: establir un marc de col·laboració entre l’Associació Amics del Patrimo-
ni Històric de Calella i l’Ajuntament de Calella, per a col·laborar en les tasques de 
difusió del patrimoni cultural de la Ciutat, promoure exposicions i conferències, 
rutes històriques, edició d’estudis sobre aspectes locals, donar recolzament a les 
institucions culturals de la Ciutat com l’Arxiu Històric, la Biblioteca i els Museus, i 
vetllar per al compliment del l’ordenança de paisatge urbà. També treballar con-
juntament en la línia de l’elaboració d’un inventari del patrimoni històric, arquitec-
tònic i ambiental de la ciutat, com a pas previ a l’elaboració d’un nou Catàleg, en 
el que es revisin i actualitzin els edificis protegits i s’incorporin de nous si s’escau, 
d’acord amb els nous criteris de protecció del patrimoni com són els ambients, 
conjunts, fronts edificatoris i els valors històrics, incorporant zones d’ambient 
d’especial protecció i de valors ambientals-culturals-paisatgístics“.
“Pactes: Tercer.- L’Ajuntament crearà una comissió de patrimoni. És un òrgan mu-
nicipal d’estudi i proposta per a la preservació, conservació, protecció i vigilància 
del patrimoni cultural local. Estarà formada per tècnics, membres del govern local, 
arxiu històric municipal i entitats culturals de la ciutat, essent l’Associació Amics 
del Patrimoni un dels seus integrants”.

Podeu llegir la totalitat del conveni en aquest enllaç: https://patrimonihistoriccalella.files.
wordpress.com/2021/04/conveni-ajuntament-associaciocc81.pdf
Valorem molt positivament la signatura d’aquest conveni, agraïm la confiança que ens ha 
mostrat l’Ajuntament i que ens esperona a treballar, encara més, pel patrimoni de la ciutat.

Cicle de conferències de primavera. 
Tenim preparades tres conferències que portarem a terme els divendres 21 de maig, 
4 de juny i 18 de juny a l’Auditori de Can Saleta. Esperem que les restriccions per la 
pandèmia del Covid19 no ho impedeixin. Us detallarem el contingut de les conferències 
en el proper comunicat. 
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Comissió de Patrimoni i Paisatge Urbà.
Aquesta comissió, formada per 15 membres de l’Associació, continua la seva feina d´in-
ventariar tot el patrimoni local. Qualsevol soci en pot formar part, només cal que ho sol·li-
citi al següent correu electrònic: jordicaimel.comissiopatrimoni@gmail.com i ens posarem 
en contacte amb ell per explicar-li el funcionament.

El jaciment romà del Roser.
Les excavacions van a bon ritme i les restes que estan apareixent formen un conjunt 
espectacular. Adjuntem una imatge de l’estat actual de les excavacions a data 18/4/2021, 
cedida pel company i soci Francesc Flaquer.

Podeu consultar tota la informació actualitzada de l’Associació al nostre web: https://
patrimonihistoriccalella.org/
Ens podeu fer arribar els vostres comentaris o informació que considereu d’interès a la 
nostra adreça electrònica amicsphc@gmail.com

Els socis que encara no heu fet el pagament de la quota corresponent 
a l’any 2021 podeu fer l’ingrés 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€. Quan feu l’ingrés és imprescindible especificar el nom i cognoms. 
Moltes gràcies.

Salutacions, 
Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella
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