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L’Ajuntament aprova les
Ordenances fiscals per al
2007, que pugen a l’entorn
de l’IPC

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 8
de novembre les Ordenances fiscals
per al 2007, amb els vots a favor de
CiU i el PP, al govern, l’abstenció d’ERC
i PSC, i el vot en contra d’ICV. Les
Ordenances fixen part dels ingressos
municipals d’un exercici i per a l’any
que ve s’ha optat perquè majoritàriament
s’incrementin tenint en compte el cost
de la vida, l’IPC, que estarà a l’entorn
del 3,7%. L’excepció és l’impost de béns
immobles (IBI): s’ha rebaixat el tipus
impositiu al 0,86 però tenint en compte
la revisió cadastral del 2002, la quota a
pagar superarà l’IPC. El tipus impositiu
de la taxa de clavegueram s’ha abaixat
per tal que la quota, lligada també al
valor cadastral, no s’incrementi. Pel que
fa a l’impost d’activitats econòmiques
(IAE), puja per damunt de l’IPC per
equiparar-lo a altres ajuntaments
similars a Arenys.

Un dels objectius del govern ha estat
garantir uns ingressos ordinaris mínims
de 12.885.198,22 euros perquè l’any
que ve l’Ajuntament d’Arenys de Mar
pugui afrontar els compromisos adquirits
per millorar els serveis públics. Entre
altres, durant aquest curs 2006-2007
s’ha ampliat amb 60 noves places
l'Escola Bressol municipal, a la
fotografia, i al 2007 es crearà el nou
servei del Teatre Principal. Les

Els veïns guanyen una plaça
pública en l’accés al tanatori
i un aparcament ben
condicionat i il·luminat

Ingressos per afrontar els
nous serveis

ordenances inclouen bonificacions tant
per a famílies nombroses, en tributs
com l’IBI, com descomptes per
rehabilitació de façanes o reparació
d’aluminosi. També s’ha optat per
el iminar la taxa del servei de
teleassistència, que ara serà gratuït.
Altres mil lores introduïdes són
descomptes  a l  rebu t  de  les
escombraries per l’ús de la deixalleria,
com ja es va fer l’any passat. Les rendes
que no superin el 125% del salari mínim
interprofessional estaran exemptes de
la taxa de recollida d’escombraries.

En resposta als grups de l’oposició, que
van demanar que la taxa de
clavegueram es desvinculi de l’IBI i
s’afegeixi al cicle de l’aigua, l’alcalde,
Miquel Rubirola, va assegurar en el Ple
que s’han donat instruccions perquè el
canvi s’apliqui el 2008. Rubirola confia,
d’altra banda, que abans d’acabar el
mandat es consensuï una fórmula entre
els grups per aplicar, passat l’estiu, el
nou sistema de recollida de la fracció
orgànica de la brossa. L’alcalde va agrair
les aportacions d’ERC i el PSC al debat
d’Ordenances, amb propostes que
en part hi han quedat reflectides.

Dignificar l’entorn
del cementiri de
Sinera

u r b a n i s m e
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La part posterior del cementiri de
Sinera, que dóna accés al tanatori,
acaba d’estrenar una nova imatge.
L’espai s’ha remodelat totalment.
S’ha urbanitzat la pujada de
can Quintana i el carrer de la
Montplana, que s’han dotat de voreres
i enllumenat públic. La zona ha
estrenat una nova plaça pública, que
s’ha urbanitzat amb llamborda de color
vermellós. Una antiga esplanada que
es feia servir com a aparcament és
ara un espai guanyat per als vianants
i els usuaris del tanatori municipal.

Com a alternativa als vehicles que hi
aparcaven, s’ha urbanitzat i il·luminat
l’aparcament de sauló situat una mica
més avall. En aquest nou aparcament
hi ha plantats alguns dels til·lers que
es van haver de retirar de les feixes
del Xifré i que ja han començat a
brotar. A la imatge, l’alcalde, Miquel
Rubirola, i el regidor d’Urbanisme,
Agustí Massuet, en una visita final
d’obres, el passat 15 de novembre.

L'obra d'urbanització s'ha fet seguint
el projecte de l'arquitecte arenyenc
Josep Badosa. Les obres es van
adjudicar a l'empresa Eurocatalana
d'Obres i Serveis SL per 183.027,65
euros, xifra que inclou tant la
urbanització com la il·luminació de la
zona. A aquest import, cal sumar els
60.000 euros que ha costat urbanitzar
l'aparcament. Cal destacar que
l'actuació ha comptat amb una
subvenció del PUOSC (Pla Unic
d'Obres i Serveis) de la Generalitat
de 60.785 euros i de 131.215 euros
de Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat, de la Diputació. La supervisió
ha anat a càrrec de la Regidoria
d'Urbanisme i Serveis Tècnics.

El barri també ha rebut inversió
municipal per a la renovació de
l'enllumenat del camí de la Pietat, de
la part de davant del cementiri i del
barri de Sant Elm. L'actuació, que
inclou renovació de l'enllumenat i dels
quadres elèctrics, es va encarregar
per concurs públic a l'empresa SECE
per 89.233,74 euros.

Rentat de cara a la Raureta

La Regidoria de Medi Ambient ha
condicionat i sanejat la zona verda
pública que limita amb el nou
equipament municipal de la Raureta.
L’actuació, que s'ha encarregat
al Centre de Jardineria l'Alzinar,
representa un important rentat de
cara per a un espai verd de prop de
3.000 m2 que fins ara era poc
practicable per la gran densitat de
vegetació i garanteix la creació d'una
franja de protecció contra hipotètics
focs forestals. Per la seva banda, la
Brigada Municipal d'Obres i Serveis
va plantar sis moreres de mida gran
que prèviament s'havien retirat de les
feixes del Xifré. L’actuació s’ha
completat amb la pintada de nous
passos de vianants i la col·locació de
senyals de trànsit molt reflectants per
informar els conductors que els
vianants tenen preferència de pas en
aquests punts. Una acció que ha
desenvolupat la Regidoria de
Seguretat Ciutadana. Des de la
posada en marxa dels nous mòduls
de l'escola bressol municipal, a la
part alta del rial de Sa Clavella,
s’havia intensificat força el pas de
vianants per aquesta zona, pels pares
i mares que hi porten els seus
nadons.
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Són el camí de mar per a
vianants entre la Riera i la
platja de la Musclera i
l'espigó a la part baixa de la
Riera

L’Estat invertirà el 2007 un milió
d’euros per finançar dos projectes a
la façana marítima d’Arenys de Mar.
Es tracta de la construcció del camí
de mar per a vianants entre la Riera
i la platja de la Musclera i de l'espigó
a la part baixa de la Riera, que tindrà
com a objectiu estabilitzar les platges
de la vila en aquest sector a ponent
del port i evitar que la sorra obstrueixi
el desguàs natural de la Riera.
Cadascun dels projectes s'ha
pressupostat en 500.000 euros. Són
dos projectes llargament reivindicats
per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i
han estat incorporats als pressupostos
generals de l'Estat per al 2007 arran
d'una esmena del grup parlamentari
de CiU.

El camí de mar cap a Caldes unirà la
Riera amb la platja de la Musclera, ja
que inclou també el tram estret
corresponent a la zona del túnel. En
aquest punt, per garantir la continuïtat
del pas dels vianants, els tècnics han
dibuixat un pas elevat. El camí inclou
la construcció de passos subterranis
entre la vila i la platja, i també proposa
el condicionament de l'actual pas
que hi ha al capdavall de la riera del
Bisbe Pol.

Quant a l'espigó, es construirà a la
banda de ponent de la Riera i l'objectiu
és evitar l'acumulació de sorra a
l'entrada del port i a la sortida de la

L’Estat invertirà un milió d’euros
el 2007 en dos projectes al front
litoral d’Arenys de Mar

Riera. L'espigó, juntament amb alguna
altra obra de defensa, en cas que fos
necessari, ha de permetre estabilitzar
la platja de la Riera fins al túnel. En
el front litoral d'Arenys de Mar encara
quedaran pendents d'executar la
remodelació tant del front litoral de
llevant, a la platja del Cavaió, com del
front litoral de ponent, a la Musclera.
Aquest últim ja disposa de projecte
executiu redactat per la Demarcació
de Costes.

Una N-II més urbana
Carreteres de l'Estat col·locarà
semàfors per a vianants a la carretera
N-II davant de la zona comercial de
l'antiga Muvisa, per millorar-hi l'accés
i garantir la seguretat de les persones
que travessin la carretera. L’actuació,
que havia estat sol·licitada per la
Regidoria de Seguretat Ciutadana de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, està
previst que es faci durant el mes de
desembre de 2006. La mesura està
adreçada en primer lloc als veïns de
la zona, ja que actualment és un perill
travessar la carretera en aquest punt
i a, peu, quedaven força incomunicats;
però també serà molt beneficiosa de
cara a l'estiu i a la temporada de bany,
ja que molts banyistes aparquen els
seus vehicles en aquesta zona.
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El pati del Centre Cultural Calisay es va
convertir el 18 de novembre en un aparador
de l’activitat de les entitats joves d’Arenys
de Mar. Tretze associacions, de diferents
àmbits: cíviques, esportives, culturals,
polítiques, escolars... van participar en la 1a
Mostra d'Entitats Juvenils, organitzada per
la Regidoria de Joventut, per explicar què
fan i engrescar els visitants a prendre-hi
part. Van ser l'Associació de Geganters
d'Arenys de Mar, el Cau Sant Francesc
d'Esplai i Muntanyisme, Homoteatris,
Africània, Ràdio Arenys, les JERC, Arenys
Solidari, Arenys amb el Poble Sahrauí,
Associació de Dones per la Igualtat,
Arenys.org, Grup de Graffiti d'Arenys de
Mar, Creu Roja, Agrupament Escolta Flos i
Calcat i l'Espai Jove. A més, es van muntar
tres activitats paral·leles a la Sala Noble. En
primer lloc, va mostrar-se com modificar la
plana d'entitats i introduir actes a l'agenda
del web municipal arenysdemar.cat. Tot
seguit, Arenys.org va presentar la comunitat
dels arenyautes i, finalment, Arenys Solidari
va fer la presentació de l 'agenda
llatinoamericana. També es van oferir tallers

Les entitats joves surten al carrer
per aprendre a fer trenes africanes, entre
altres.

L’activitat a l’Espai Jove, que durant aquesta
tardor ha estrenat dinamitzadora juvenil, ha
estat notícia, d’altra banda, per la posada
en marxa de l’Aula de teatre jove, a càrrec
de Roger Pou. El taller està adreçat a joves
de 13 a 17 anys i es fa des del mes de
novembre, els dilluns i dimecres al vespre,
fins al desembre de 2006. El curs és gratuït.
El curs de premonitors és una altra de les
propostes impulsades per l’Espai Jove, que
està adreçada als nois i noies interessats
en l'educació en el lleure, d’entre 16 i 18
anys. El curs és també gratuït i es farà els
dies: 27, 28, 29 i 30 de desembre, de 9.00
a 14.00 hores. Les classes s'impartiran en
l'Espai Jove del Centre Cultural Calisay.

Els premiats de la literatura
maresmenca, a Arenys de Mar

l i t e r a t u r a

Sortir a fer un tomb, de Maria Isabel
Álvarez i Vera, de Montgat, en prosa,i
Oneig d’amor, d’Isidre Julià i Avellaneda,
de Mataró, en poesia, són els
guanyadors en la categoria de més de
26 anys de la XXIII Mostra Literària del
Maresme. El lliurament de premis es va
fer el 18 de novembre al Calisay
d’Arenys de Mar, per commemorar que
la mostra local compleix 25 anys. Amb
motiu de la celebració, els assistents
van poder visitar una exposició amb
documents i treballs d'aquest quart de
segle de mostra literària d'Arenys de
Mar. A més, van gaudir de l’actuació del
grup musical arenyenc Relk.

A la Mostra maresmenca, s'hi van

presentar 223 treballs, 106 de poesia i
117 de prosa, de 15 pobles de la
comarca. Es tracta dels guanyadors de
les respectives mostres locals dels
següents municipis: Alella, Arenys de
Mar, Arenys de Munt, Argentona,
Cabrils, Caldes d’Estrac, el Masnou,
Mataró, Montgat, Premià de Mar, Sant
Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Tordera
i Vilassar de Mar. Entre els premiats,
es va atorgar un accèssit de poesia, en
categoria d’adults, a Hola siau, de
l’arenyenc Carlos Navarro i Salinas. El
jurat el van integrar Teresa Bertran,
d’Arenys de Mar i Vicenç Lloret, d’Arenys
de Munt, en la modalitat de prosa, i M.
Àngels Mora, d’Arenys de Mar, i Jaume
Prat, de Vilassar de Mar, en poesia.
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Els plàtans de la Riera, un
patrimoni a preservar
Un estudi revela que
majoritàriament gaudeixen
de bona salut, tret de vuit
exemplars força malalts, i
aconsella com tenir-ne cura

Els plàtans de la Riera d’Arenys de Mar
és el conjunt de Platanus x hispanica
més gran i millor conservat de la
comarca del Maresme i un de les millors
de Catalunya, i estan catalogats com a
arbreda d’interès comarcal. Aquest és
un dels punts de partida d’un estudi
encarregat per la Regidoria de Medi
Ambient d’Arenys de Mar per conèixer
l’estat dels plàtans i enfocar-ne
polítiques de conservació. L’Estudi de
l’arbrat de la Riera d’Arenys de Mar ha
estat elaborat per Eliseu Guillamon
Villalba, enginyer tècnic agrícola i expert
en jardineria.

L’objectiu és triple: determinar l’estat
general dels arbres, en especial els
plàtans monumentals de la Riera;
valorar els treballs de manteniment que
s’hi duen a terme; i definir les estratègies
de manteniment. El treball de camp s’ha
fet amb l’estudi de 350 plàtans, dels
quals el 65% (224 exemplars) són els
plàtans originals centenaris.

La conclusió és que l’estat de
conservació del conjunt de plàtans de
la Riera és bo, amb una vitalitat general
entre moderada i alta, però es detecta
que uns quants exemplars pateixen
greus deficiències. Entre els principals
problemes que pateixen els arbres, i
que caldrà anar corregint, l’estudi en
destaca diversos: escanyaments de
branques per filferros, cables o tensors
d’instal·lacions d’enllumenat; senyals
de circulació clavades o engolides per
l’arbre; danys al coll de l’arbre o a les
arrels per obres; o trencadisses de
branques principals pel pas de vehicles
pesats o per obres.

L’anàlisi aprofundeix en l’estat de salut
de 16 plàtans que mostraven una
situació de risc. La conclusió és que hi
ha 8 plàtans a la Riera que presenten
un nivell de risc elevat i que tenen una
expectativa de futur baixa o nul·la. Per

Què cal fer per millorar l’arbreda?

Mesures de conservació, centrades
en la planificació de la poda o el control
fitosanitari dels arbres.

Mesures preventives de protecció,
com la declaració de la plataneda com
a arbreda d’interès local o la regulació
d’obres i usos al seu entorn.

Mesures de gestió, com la
realització d’un inventari acurat de tots
els elements de la plataneda, la
realització d’un recull històric d’aquest
conjunt arbori o l’inici d’un pla de gestió
de la plataneda, també s’exposen en
aquest estudi.

Mesures de divulgació, com la
publicació d’un llibre-guia sobre la
plataneda, la instal·lació de senyals que
informin dels valors del conjunt o la
realització d’exposicions i xerrades
divulgatives sobre la plataneda.

raons de seguretat, se’n proposa la
retirada i la substitució per nous plàtans.
L’anàlisi de l’estructura d’aquests arbres
s’ha fet amb un resistògraf, un aparell
que mesura la resistència de la fusta a
la perforació i permet conèixer la
composició dels troncs.

En la plataneda, no s’han detectat
plagues o malalties generals greus, però
sí que s’han diagnosticat afectacions
que alteren la vitalitat i la biomecànica
dels plàtans. És per aquest motiu que
al llarg de l’any s’hi realitzen diverses
actuacions fitosanitàries.
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Internet per a tothom
La segona fase del pla de formació gratuït
municipal No et quedis al marge de les noves
tecnologies es va posar en marxa a primers
de novembre amb els dos primers cursos.
Aquest cicle l’organitza l’Ajuntament d’Arenys
de Mar i està finançat per una subvenció de
5.500 euros de la Diputació de Barcelona.
El consistori, que ha encarregat les classes
a l’entitat arenyenca Arenys.org, ha detectat
per segon any consecutiu un interès molt
elevat per participar-hi, sobretot per part de
persones que encara no tenen nocions
d’internet ni ofimàtica. Aquests cursos
difonen el programari lliure Linux, que és en
català. Durant el desembre, es faran dos
cursos més i a principi del 2007 l’Ajuntament
continuarà amb el pla de formació.

Neix l’Anuari Espriu
Una revista anual, d'àmbit acadèmic i
científic, batejada amb el nom d’Indesinenter,
contribuirà a difondre encara més a partir
d’ara l'obra de l’escriptor Salvador Espriu.
La nova capçalera es va presentar a Arenys
de Mar i a Barcelona al novembre i s’ha fet
realitat amb la col·laboració del Centre de
Documentació i Estudi Salvador Espriu,
l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'editorial
Punctum. Indesinenter neix com un espai
de referència per a la publicació d'estudis
sobre l'obra de Salvador Espriu i altres temes
que s'hi relacionen. La publicació d'aquest
anuari és una iniciativa que sorgeix en el si
d'un grup d'investigadors interessats
especialment a aprofundir en l'obra d'Espriu
i a difondre el fruit d'aquesta recerca. El nom
de la nova revista fa referència a un poema
d'Espriu, que fa servir aquest mot llatí,
sinònim de sense defallença.

Les puntes d’Arenys, internacionals
Peces de puntes realitzades per Núria Marot,
mestra artesana i directora del Taller de
puntes Synera, i del fons del Museu Marès
de la Punta d'Arenys de Mar apareixen en
el llibre Point Ground Lace, que ha estat
editat dins del Programa Sòcrates, amb
Fons de la Unió Europea. L'objectiu del llibre
és mostrar la varietat i la qualitat del treball
de puntaires de tota Europa. El llibre es va
presentar el 14 d'octubre a L'Aquila (Itàlia),
en un acte que va comptar amb la

participació de representants de diversos
països. Per part de la nostra vila, hi van ser
presents la directora del Museu d'Arenys de
Mar, Neus Ribas, i la puntaire Núria Marot,
que va fer una demostració. El llibre es
presentarà a la vila el 23 de febrer de 2007.

Homenatge a un arenyenc il·lustre
El món universitari va commemorar al mes
de novembre el centenari del naixement del
doctor Ramon Roca-Puig, Fill Adoptiu
d’Arenys de Mar. Roca-Puig va morir el 29
de juny del 2001 al monestir de Montserrat
i va ser enterrat al cementiri de Sinera, com
era la seva voluntat. Era canonge de
Barcelona i Fill Adoptiu d'Arenys de Mar des
del 25 de maig de 1989. Amb motiu de l'any
del centenari del seu naixement, la
Universitat de Barcelona (UB) li va retre un
acte d'homenatge com a reconeixement a
la important aportació cultural de Roca-Puig
a Catalunya. Amb un interès i una constància
exemplars, va formar una col·lecció de textos
antics, escrits sobre papir i sobre pergamí,
que constitueix un important patrimoni a
nivell de la Península Ibèrica. Ni Catalunya
ni tampoc Espanya no tenien anteriorment
cap tradició en l'estudi i la recerca de
documents antics entre el segle II a.C. i el
segle VII d.C. El Dr. Ramon Roca-Puig va
fer donació a l'Arxiu Municipal i Històric Fidel
Fita d'una part de la seva obra i de la seva
correspondència científica. La col·lecció de
papirs és a l'Abadia de Montserrat.

Un tros de la història local
Donar a conèixer la vida cultural de la vila

Extracció de sorra al capdavall de la
Riera
El departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, amb el suport de
l'Ajuntament d'Arenys de Mar, va posar en
marxa a mitjan octubre una actuació per
extreure el gran volum de sorra encallat en
el tram final de la llera de la Riera d'Arenys
de Mar. Les feines van a càrrec de l'empresa
Forestal Catalana, empresa pública de la
Generalitat. Aquesta mateixa operació es
va realitzar l'any passat.
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des de l’any 1943 fins a l’actualitat. Aquest
ha estat un dels atractius de la mostra de
punts de llibre que la Regidoria de Cultura
i l'arenyenc Joan Ferrer van convidar a visitar
durant el mes de novembre al Calisay. Més
de 400 punts editats en els darrers 63 anys
per l'Ajuntament de la vila, les entitats, les
associacions, els clubs, les escoles i els
comerços locals… Per això, aquesta
exposició va reflectir una petita part de la
història gràfica de la vila.

Tres esportistes dels Special
Olympics, homenatjats
L'alcalde, Miquel Rubirola, i el regidor
d'Esports, Zenon Tomàs, van rebre el 25
d’octubre a la Sala de Plens del consistori
tres esportistes arenyencs que van participar
en els Special Olympics 2006 de Lloret de
Mar. Són Omar Sil·lah, Néstor Real i Albert
Feliu i van aconseguir medalles de plata i
bronze en les modalitats de bàsquet,
atletisme i petanca. Com a reconeixement
públic, l'alcalde i el regidor d'Esports els van
lliurar una placa commemorativa en nom de
tot el consistori.

214 atletes al cros d’Arenys
Mohamed Jebari (Agrupació Atlètica
Catalunya) va proclamar-se diumenge 5 de
novembre guanyador, en la categoria d'obert
masculí, del XXVII Cros Vila d'Arenys de
Mar. Laura Díaz (Sport Canet) va ser la
primera i única classificada en l'obert femení.
El XXVII Cros Comarcal Vila d'Arenys de
Mar, Memorial Lluís Garcia Baena, Titin, i
Trofeu Josep Moreno es va disputar a les
Pistes municipals d'atletisme (polígon
industrial Valldegata Draper) i va aplegar
214 atletes. A nivell de base, va haver-hi
una participació de 181 nens i nenes i la

participació entre sèniors i veterans va ser
de 33 atletes. L'Organisme Autònom
Municipal d'Esports agraeix el suport de
l'AMPA CEIP Joan Maragall, l'AMPA del
Col·legi Presentació, l'AMPA CEIP Sinera,
dels membres de la Penya Apa Anem-hi, de
les famílies Garcia i Moreno, de tots els
membres del Consell Executiu d’Esports,
com també de Policia Local i de Protecció
Civil.

Campus de Nadal
El Complex Esportiu Municipal Fondo de
les Creus d’Arenys de Mar organitzarà el
Campus Esportiu de Nadal '06. El campus
està adreçat a nens de 3 a 12 anys. Aquest
any l'horari serà de 9 del matí a 1 del migdia
i es farà els dies 27, 28, 29 de desembre de
2006 i 2, 3, 4, 5 de gener de 2007. Les
persones interessades a portar-hi els seus
fills, cal que s'adrecin de l'1 al 15 de
desembre a les instal·lacions del Fondo de
les Creus. Les places són limitades. Per a
més informació del campus, truqueu al
telèfon 93 792 42 24, envieu un correu
electrònic a arenysdemar@ufec.cat, o bé
passeu per la recepció del complex esportiu
municipal.

Les eleccions de l’1-N a Arenys de Mar
Convergència i Unió (CiU) va ser la força
més votada a Arenys de Mar en les eleccions
al Parlament de Catalunya de l'1 de
novembre de 2006. La federació nacionalista
va aconseguir 2.449 vots, un 37,32 % del
total. La segona força a la vila va ser el PSC,
amb 1.377 vots, un 20,98% del total. ERC
(1.157 vots, el 17,63%) es va situar en
tercera posició i el PP (577 vots, el 8,79%),
en quarta. Destaca, d'altra banda, l'increment
de vots d'ICV, amb 561 vots (el 8,55%), i
els 172 vots aconseguits pel Partit de la
Ciutadania (2,62%). A Arenys de Mar la
participació va ser superior a la mitjana
catalana, amb un 62,1%. La novetat d'aquest
2006 és que Arenys de Mar tindrà per primer
cop un diputat al Parlament de Catalunya:
el regidor arenyenc de CiU Benet Maimí i
Pou.

Atenció a la gent gran
El pròxim 15 de desembre la Regidoria de
Benestar i Família presentarà el servei de
teleassistència, en una xerrada que tindrà
lloc a les 12.00 h, a la Sala Noble del Calisay.
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La teleassistència és un servei que permet
a les persones comunicar-se les 24 hores
del dia amb una central d'alarmes perquè,
en cas de necessitat, puguin ser ateses de
manera immediata. Les persones que hi
puguin estar interessades, o bé els seus
familiars, poden adreçar-se als Serveis
Socials de l'Ajuntament –als mòduls de Can
Nadal- on es valorarà l'assignació del servei.
En la xerrada també es presentarà la unitat
mòbil, que és un recurs complementari
consistent en un vehicle adaptat i habilitat
amb l'equip necessari per afrontar les
necessitats del servei de la teleassistència.
A través d'un petit aparell, que es porta al
damunt en forma de penjoll, l’usuari d’aquest
servei pot posar-se en contacte amb un
equip de professionals que li aporta l'atenció
que necessita. L'objectiu de la teleassistència
és afavorir l'autonomia de la persona gran
que viu sola o de qui té alguna discapacitat,
i augmentar-ne la qualitat de vida.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar a través de
l'Àrea de Benestar de la Diputació de
Barcelona fa possible que aquest servei
arribi a les persones que el necessitin. La
teleassistència s'adreça principalment a les
persones grans, de més de 80 anys, que
viuen soles o bé persones menors de 80
anys en situació de dependència, de risc
per malaltia o amb discapacitat. La gratuïtat
del servei es valorarà segons la situació
econòmica del sol·licitant.

La gent gran, de festa
La XVI Diada de la Gent Gran va fer
participar a mitjan novembre centenars de
vilatans, que un any més es van aplegar per
gaudir de les activitats proposades. Un dels
actes centrals va tornar a ser el berenar
popular amb ball, amb l’orquestra Millenium,
a la Sala Polivalent del Calisay, en una diada
que al matí va començar amb la missa
solemne a l’església parroquial. La Diada
l’organitza l’Esplai Gent Gran, la Vocalia de
Jubilats i la Regidoria de Benestar i Família.
Aquest any la celebració es va completar
amb un concert d'harmònica a càrrec de
Manel Casañas i amb una sessió de teatre
al Principal.

Ajut als desvalguts
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha reforçat
la col·laboració amb la Comunitat Caputxina

d'Arenys de Mar, com a suport a la tasca
que els frares realitzen amb els més
desvalguts. L’alcalde, Miquel Rubirola, i fra
Cinto Duran van signar el 18 d’octubre un
conveni per regular la cessió de quatre
habitatges socials del Pla dels Frares a la
comunitat i millorar l'acord de cessió de dos
pisos de les anomenades cases dels
mestres, al rial de Sa Clavella. El consistori
es farà càrrec de les despeses de serveis
i subministraments bàsics d’aquests pisos,
que s'han de destinar al servei d'acollida de
persones amb problemàtica social i
econòmica. El mateix objectiu, acollir
persones desvalgudes, s’aplicarà als quatre
pisos de què la comunitat disposa a la finca
del Pla dels Frares. Són quatre dels set
pisos gestionats per l'Ajuntament d'Arenys
de Mar en aquest bloc. Aquests habitatges
es van construir, per part de la Generalitat
de Catalunya, en terrenys cedits gratuïtament
per la Comunitat Caputxina.

La nova pubilla i el nou hereu
d'Arenys de Mar
Vicky Devesa és la nova pubilla d'Arenys
de Mar i Maiol Soler, el nou hereu. Els dos
joves prenen el relleu a Geogina Sánchez
i Txema Antolín. El veredicte es va conèixer
dissabte 18 de novembre a la tarda, a
l'Ateneu Arenyenc, a la mitja part del concert
de la Principal de la Bisbal, que s’organitzava
amb motiu de la Diada de la Gent Gran. La
proclamació va aplegar unes 700 persones.
Vicky Devesa és estudiant de primer de
batxillerat a l´Institut Els Tres Turons. Maiol
Soler és portaveu de les JERC a Arenys de
Mar, estudia Dret i és col·laborador del
programa Tot al Seu Temps de Ràdio Arenys.

El CAP d’Arenys de Mar té un nou
número de telèfon, és el 93 795 80 74
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Inversions i projectes per al 2007
L'equip de govern ha preparat amb molta
il·lusió un pressupost d'inversions per al
2003 que permeti a la nostra vila prosseguir
el camí de millores impulsat per CiU des del
1999. Ben aviat s'iniciaran les obres de
canalització hidràulica del rial del Bareu en
el tram del carrer Pau Costa, finalitzarà la
millora del tram del carrer Sant Antoni
cantonada amb el carrer Ample; hem vist
com ha reeixit la urbanització de l'entorn del
cementiri municipal; ha prosseguit la
supressió de barreres arquitectòniques a la
Riera i s'ha culminat l'enllumenat públic de
la mateixa Riera al cantó de ponent. Una
de les nostres majors preocupacions és
cercar els diners per poder canviar trams
de la Riera que avui resulten insegurs per
als vianants. Sabem de la dificultat de fer
efectiva aquesta millora ineludible però volem
iniciar-la el 2007.

Per a aquest any 2007, les inversions més
significatives preveuen urbanitzar tot l'entorn
del Xifré, el qual, juntament amb l'aparcament
subterrani, oferirà a la nostra vila la imatge
i les condicions de mobilitat que durant tants
anys hem desitjar tenir. S'ha optat, el 2007,
per obtenir edificis municipals estratègics
que han de proporcionar-nos equipaments
de futur. Així mateix, el món de l'esport rep
inversions significatives que han de permetre
posar gespa al camp de futbol i fer nous els
vestidors del pavelló esportiu.

Aquests projectes i d'altres que es concreten
en millores de places i carrers són una petita
mostra de la nostra il·lusió per seguir
treballant per un Arenys millor.

Reflexió postelectoral
El passat 1 de novembre, els catalans  vam
exercir el nostre dret democràtic d’escollir
qui governaria Catalunya durant els quatre
propers anys. Però el resultat sorgit de les
urnes –una vegada mes– no és la real
voluntat del poble català. És evident que qui
va guanyar les eleccions, amb escreix envers
el següent rival polític, va ser CIU –l’augment
de percentatge en vots i escons així ho
demostra–, però una vegada més, els jocs
aritmètics, les sumes fetes amb calçador,
han deixat el partit polític més votat a

l’oposició. Com n’és, d’incoherent, que el
gran perdedor de les eleccions catalanes,
el senyor José Montilla, i amb ell el PSC,
resulti ser qui es converteixi en el president
de la Generalitat de Catalunya! I encara
més incoherent, si cal, que un partit que va
haver de sortir del govern per desavinences
constatades amb la resta de membres del
tripartit –PSC-ICV–, aquesta vegada
irònicament anomenat “Govern d’Entesa”,
resulti ser novament soci amb el mateix cap
visible i per adobar-ho amb un càrrec fet a
mida i amb molt de poder com és el de
vicepresident.

Amb quina cara els polítics ens hem
d’adreçar al ciutadà per demanar-li el vot?
Quina credibilitat ens pensem els polítics
que tenim davant de fets com aquest, si no
som capaços de respectar la voluntat
popular? On és avui l’esperit democràtic?
Que no ens estranyi que surtin noves
opcions  polítiques com Ciutadans de
Catalunya que aconsegueixin tres diputats
al Parlament. Que no ens estranyi que
l’abstenció superi el 40% de l’electorat.

És cert, i els fets ens ho demostren, que
l’actual  Llei electoral no funciona, que no
és justa, que no reflecteix ni de bon tros la
voluntat popular, la qual cosa provoca el
desgast de la mateixa democràcia i el
desencant del ciutadà. Però també és cert
que l’ètica política també està en desgast i
per mostra un pacte, condemnat al fracàs
des de l’inici, per deixar a l’oposició a qui
per coherència –pels seus resultats
electorals– i per respecte als catalans hauria
d’estar governant.

Les Ordenances fiscals, allò què haurem de
pagar durant l’any vinent, han exigit per al
nostre grup municipal un exercici important
de responsabilitat i de compromís. Per una
banda, no aprovar-les representava un
augment important cap al ciutadà (adequació
a la revisió cadastral) però aprovar-les de
qualsevol manera tampoc no era bo. A
aquest efecte vam mirar d’introduir-hi les
millores que el nostre compromís amb el
ciutadà exigia. És per això que s’hi van
introduir dues millores importants per a la
gent gran i amb pocs recursos com és que
el límit per obtenir els beneficis en la taxa
d’escombraries passa del salari mínim
interprofessional al 125% del dit salari.
Aquest mateix criteri també afecta el rebut
de l’aigua. Caldrà anar millorant altres
ordenances (clavegueram, fer efectiu el
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Carta municipal de tributs
En el Ple municipal de 8 de novembre, es
van portar a aprovació les Ordenances
fiscals per a l’exercici 2007. ERC agraeix el
bon clima en les negociacions de les
Ordenances, l’esperit de col·laboració i de
superar les diferències en temes cabdals
com són les taxes i els impostos. Això ha
propiciat la inclusió de millores per a famílies
nombroses, gent gran, i col·lectius amb
menys capacitat de renda. No cal estendre’s
en d’altres punts de coincidència que són
fruit de tots i de ningú.

Però no tot son flors a la plaça de la Vila.
Ha passat un any d’ençà que ERC demanà
la modificació de la taxa de clavegueram
vinculada al consum de l’aigua com a pas
previ a la gestió integral del cicle de l’aigua.
L’equip de govern no ha estat capaç de
presentar un taxa de clavegueram que
permeti als arenyencs pagar per l’ús del
servei, en lloc de pagar segons el valor de
l’immoble on viu. Tampoc no ha estat
possible que l’Impost sobre béns immobles
no superés l’IPC: el govern de CIU + PP
apuja l’impost al voltant del 4,5%, tenint en
compte que l’IPC previst per l’INE al 31 de
desembre estarà al voltant del 3,2%. Tots
entenem que l ’augment és força
considerable.

ERC ha fet una proposta innovadora, una
proposta que ajudi a les famílies a planificar
la sempre feixuga feina de contribuir al
funcionament de la Vila. Una proposta que
nosaltres anomenem Carta Municipal de
Tributs. Què vol dir això? No res més que
oferir al contribuent com vol pagar el conjunt
d’impostos i taxes, ja sigui en un sol
pagament o de forma fraccionada. Cada
vegada més, les empreses de serveis
ofereixen aquestes facilitats. La novetat és
aplicar-ho a l’administració local. Es tracta
d’un servei per part de l’Ajuntament que
permet que les famílies puguin planificar
millor l’economia domèstica.

Posem cada cop més l’Administració al
servei de les persones.

Els darrers mesos s'han tornat a evidenciar
les bones relacions per les quals passa el
govern municipal amb el PSC i ERC.

Aquestes forces polítiques han donat suport
als darrers projectes urbanístics que ha dut
a terme el govern. Nosaltres no els hem
donat suport perquè creiem que en el marc
del nou Pla general s'hi haurien pogut
desenvolupar amb més garanties i, sens
dubte, sense malmetre encara més un
territori que requereix actituds més sensibles.

Algunes de les modificacions realitzades
haurien pogut fer-se salvaguardant els
interessos del conjunt de la població i sense
perjudicar els legítims interessos de la
propietat privada. Entenem que en aquests
moments qualsevol actuació urbanística
requereix una visió de conjunt que,
lamentablement, no han sabut donar ni el
govern ni les forces polítiques que li donen
suport. El grup municipal d'ICV torna a
manifestar la voluntat clara i ferma de
destacar aquells punts d'encontre amb els
companys del PSC i ERC, tot recordant que,
si volen el nostre suport, les actituds
tancades i subordinades als interessos de
CiU s'haurien de modificar substancialment.

L'actual forma de procedir,  amb
modificacions que passen desapercebudes
però que a la llarga ens afectaran
negativament i que, a la curta, no beneficien
ningú, s'ha de modificar substancialment si
es vol tenir el suport d'ICV. Per segona
vegada hem deixat passar l'oportunitat de
tirar endavant un nou Pla general que aporti
els elements de sostenibilitat i de defensa
dels interessos socials necessaris per a la
nostra població. Malgrat això, encara som
a temps de rectificar.

recàrrec per a cases abandonades, etc.)
però creiem que la nostra proposta era de
justícia després de la reducció que es va
patir fa dos anys.

A més es va acordar que es facilitarien els
tràmits, que sovint són complicats i llargs.
També ha de millorar l’excessiva paperassa
que demana l’Administració moltes vegades
per presentar-se a la mateixa Administració.
I parlant de tràmits, convé que la màquina
administrativa es posi les piles. No pot ser
que els tràmits en obtenir un establiment o
per fer obres triguin tant de temps. Això
provoca el desànim i la impaciència en els
ciutadans i fa pujar els costos de les obres.

Finalment, hem de recordar que el govern
torna a tenir majoria absoluta. Des del PSC,
continuarem en la nostra línia: estarem
sempre en una oposició constructiva, és a
dir, proposant millores i advertint d’allò que
no es fa bé. Dependrà del govern escoltar
i ja no li valdran els antics arguments per
justificar un mandat gris. Estem convençuts
que qui no sap tenir un paper digne a
l’oposició tampoc no el tindrà gaire millor al
govern.
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informatiu municipal d’Arenys de Mar

f e s t e s

Les festes de Nadal a la nostra vila arriben
farcides de propostes. Perquè no us en
perdeu cap, us convidem a repassar
l’Arenys Activitats d’aquest Nadal 2006-
2007, que en portada reprodueix un bonic
dibuix de l’arenyenc Ricard Ferran. Us
fem cinc cèntims d’algunes de les
activitats.

Per Nadal és tradicional ornamentar les
nostres llars. Si no saps com fer-ho la
Biblioteca P. Fidel Fita ha preparat un
taller per donar-te solucions i idees,
dimecres 20 de desembre, i un altre de
cuina el dia 13. Els més petits podran,
dimecres 20, al Calisay, despertar el tió i
preparar-lo així per poder, dissabte 23,
donar-li menjar i l’endemà, diumenge 24,
fer-lo cagar. Aquests actes aniran
acompanyats de xocolatada i d’un circuit
d’inflables. Es podrà aprofitar per visitar
el pessebre municipal, que estarà obert
al Calisay del 15 de desembre al 7 de
gener.

El Teatre Principal serà l’altre punt
d’atenció d’aquestes festes. Podem fruir
amb els sons i swings de Nadal
interpretats per Raquel Xiberta & Nadal
Quartet dissabte 23 de desembre; escoltar
El poema de Nadal recitat per Joan Pera,
dilluns 25; gaudir del concert de l'Orquestra
de Cambra de l'Empordà el dia de Sant

Tot un Nadal per
gaudir-ne

Esteve, dimarts 26; i viure els contes de
l'Anna Roca dissabte 30.

Per a Cap d’Any, destaquem dues
propostes: la de l’Ateneu Arenyenc amb
el Trio Maracaibo i la ja tradicional revetlla
al Centre Cultural Calisay organitzada per
diversos col·lectius locals. El Reis arribaran
puntualment a la nostra població el dia 5
de gener i ens ofereixen, com sempre, la
possibi l i tat de portar els regals
personalment als nens i nenes. Només
cal omplir el formulari que trobareu al web
municipal o bé dirigir-vos a la Regidoria
de Cultura.

Si voleu saber La veritable història
del caganer del pessebre, reserveu-vos
la tarda del dia 7 de gener per anar
als Seràfics. No us oblideu de guardar
les ampol les de cava amb què
brindareu durant les festes: l’Agrupament
Escolta Flos i Calcat les passarà a
recollir diumenge 14 de gener al matí.

      Aquests són uns dies en què es
generen força residus i és un bon
moment per recordar on va cada cosa:
els embalatges de paper i cartró s'han
de dipositar plegats dins el contenidor
blau; les ampolles de plàstic, les llaunes
i els brics han d'anar al contenidor groc;
i el contenidor verd està reservat per al
vidre.

Fem Medi Ambient… també per Nadal
     Els avets es poden dipositar en
un punt de recollida especial davant
del Calisay, entre el 8 i el 14 de gener.

    Us recordem que la deixalleria
municipal està situada al capdamunt
del polígon industrial del Torrent d'en
Puig, a Arenys de Munt. El telèfon és
el 93 793 89 85.


