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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

GRAELLA DE RÀDIO ARENYS

Ajuntament d’Arenys de Mar
93 795 99 00
Regidoria de Cultura-C.C.Calisay
93 792 41 88
Arxiu Municipal
93 792 08 48
Biblioteca Popular P. Fidel Fita
93 792 32 53
Centre de Documentació
i Estudi Salvador Espriu
93 795 99 28
Museu d’Arenys de Mar
93 792 44 44
Promoció Local
93 792 26 01 - 93 795 85 14
Mercat Municipal
93 792 06 93
Servei d’Informació Juvenil / Espai Jove
93 795 77 50
Serveis Socials
93 792 22 64
Residència Geriàtrica Municipal
93 792 00 98
Brigada Municipal
93 792 27 06
Deixalleria d’Arenys
93 793 89 85
Cementiri d’Arenys
93 792 17 35
Ràdio Arenys
93 792 02 38
Despatxos Entitats - C.C.Calisay
93 795 97 76
Consell Municipal d’Esports
93 792 12 72
Camp Municipal d’Esports
93 795 90 38
Complex esportiu Fondo de les Creus
93 792 42 24
Servei de Taxi
93 795 79 61 / 93 792 41 41

CAP
93 795 80 74  -  902 111 444

Policia Local
93 795 99 01       Urgències 092

Parc de Bombers
93 795 81 80       Urgències 112

Mossos d’Esquadra 088

Servei Municipal d’Aigües-SOREA
93 792 02 67
Urgències 24 hores 902 25 03 70

Enllumenat públic-SECE
93 793 75 10
Urgències 900 13 13 26

La recollida de trastos vells del mes de juliol: SECTOR A, dimarts 14 i SECTOR B, dimarts 21.
Els trastos vells es poden treure al carrer, sense entorpir el pas de la via pública, a partir de les
10 de la nit anterior del dia programat. Recordeu, també, que la Deixalleria d’Arenys (Torrent d’en
Puig) és oberta de dimarts a dissabte, matí i tarda, i diumenge al matí. Informació: 93 793 89 85.

Pots trobar l’A tocar ratlla i tota la informació municipal al web www.arenysdemar.cat
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La bandera blava ja oneja a la platja del Cavaió, la 3a platja, com a símbol de la bona
qualitat d’aquest espai natural i dels serveis que ofereix.

Mig mandat

Acabem de passar, com es diu
habitualment, l’equador del mandat.
És un bon moment per fer el repàs de
les actuacions realitzades i fer-ne la
valoració. En aquesta revista s’apleguen
tot un seguit d’actuacions, ni molt
menys totes, que reflecteixen el treball
important fet pel Govern. I aquest
treball ha partit en primer lloc d’una
aposta per la transparència fent públic
el Pla del Mandat per primer cop en
la vila. D’aquesta manera tothom pot
comprovar si el Govern fa o no allò
que s’havia compromès a fer. A hores
d’ara, el resultat amb el que es preveia
és positiu, tot i que donada la dificultat
econòmica per la que passa el país, i
Arenys no n’és una excepció, cal revisar
el Pla de Mandat. Altrament estaríem
governant des del desconeixement
més profund de la realitat.

En els propers dos anys és voluntat
del Govern fer realitat actuacions que
s’han anat preparant durant aquests
primers anys i que considerem
importants, com són l’arranjament de
la Riera, la remodelació del pavelló
esportiu o la canalització del Bareu,
entre d’altres. Tot això amb una ferma
voluntat de reforçar les polítiques
socials i les que permetin incentivar
l’activitat econòmica.

L’equador del mandat arriba amb
l’estiu i Sant Zenon ens torna a
recordar que som una vila amb
voluntat de ser-ne. Un munt de
persones i entitats s’han esmerçat per
oferir una festa major digna i per a
tots els vilatans, amb un al·licient
excepcional com és el recorregut del
Tour de França per l’N-II (si
aixequessin el cap els nostres
avatpassats!!!). A tots els convilatans
i convilatanes, molt bon estiu i molt
bona Festa Major!

Equador del mandat i glòria a Sant Zenon

L’Ajuntament d’Arenys de Mar arriba aquest mes a l’equador de l’actual mandat. Han
estat dos anys de feina que hem volgut resumir en el reportatge d’aquest ATR. Però
també a nivell polític ens hem de fer ressò de nous canvis en el cartipàs municipal.
D’entrada, el fins ara regidor del VIA-M (Veïns Independents d’Arenys de Mar), Lluís
Blanchar, va renunciar a la seva acta de regidor durant el ple ordinari del 27 de maig
al·legant motius personals i ocupa el seu lloc el número dos del partit, Àlex Acero.
També anuncia la seva marxa Tomàs Salazar. En aquest cas, el regidor d’Acció Social,
Salut Pública i Consum deixa l’equip de govern per motius professionals, i serà substituit
per la que va ser número 5 a la llista del PSC, Maribel Illiescas.

També aquest butlletí ha estat protagonista en les darreres setmanes. L’ATR ha estat
un dels 3 finalistes dels Premis de la Comunicació Local 2009, en el camp de butlletins
municipals. Tot i que no vam rebre el premi, ésser finalista és ja de per sí un reconeixement
a la tasca informativa i de difusió municipal que portem a terme mensualment.

I, com cada juliol, el protagonista és Sant Zenon. Aquests dies rebreu a casa el programa
d’actes, amb tot de propostes per gaudir de la Festa Major d’Arenys de Mar. Seguint la
dinànima encetada l’any passat, la regidoria de Comunicació ha encarregat la imatge de
la festa a un artista local per, d’aquesta manera, contribuir a la difusió de l’obra dels
il·lustradors i il·lustradores d’Arenys. Aquest any, doncs, la imatge de Sant Zenon és  d’en
Marçal Oliver. Per tant, i com dèia la gent de La Trinca: Alegria, que és Festa Major!!!

4 REPORTATGE Equador del mandat. Dos anys de feina continuada i objectius assolits 10 ACTUALITAT La

platja del Cavaió obté la Bandera Blava / La Biblioplatja, un servei més de les platges d’Arenys / Pintura mural al subterrani

d’accés a la platja de la Picòrdia d’Arenys de Mar 11  ACTUALITAT És Festa Major! / 2009: Un Estiu Genial!!! / No

et perdis cap festa major! El Q-ral Bus t’hi porta! 12 ACTUALITAT Coordinació entre els dos Arenys i Canet en

temes d’acollida i integració / 28 de juny, Dia per l’Alliberament Gai, Lèsbic i Transsexual / Èxit de participació a la Diada

de l’Esport 13 ACTUALITAT L’A Tocar Ratlla, finalista en els Premis de Comunicació Local / Continua l’activitat

participativa del Pressupost 2010 a Arenys de Mar / 4.237 arenyencs van votar a les europees  14 ACTUALITAT

L’OMIC informa: llum i mercat lliure / SALA DE PLENS  15 OPINIÓ Els grups polítics 16 ARENYS ACTIU
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L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha treballat
al llarg d’aquests dos anys de mandat per
assolir els diferents objectius marcats en el
Pla d’Actuació Municipal d’Arenys de Mar,
un compromís amb la ciutadania que es va
donar a conèixer l’any 2007 i que va ser
pioner en la gestió municipal a Arenys de
Mar, ja que mai abans un Govern municipal
ho havia fet. El treball conjunt i coordinat
dels diferents serveis municipals i la relació
d irecta  amb les  admin is trac ions
supramunicipals han fet possible que els

primers objectius marcats siguin ja una realitat.

La Cultura, eix vertebrador
de la idiosincràsia arenyenca
La Regidoria de Cultura ha experimentat una
reorientació política i funcional amb l’adopció
de metodologies de planificació i participació,
amb l’adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda 21
de Cultura i amb el fet que la vila s’hagi dotat
del Pla d’Acció Cultural, gràcies al qual es
disposa d’una eina estratègica per adoptar
polítiques culturals.
Quant a programació, en aquests dos anys
de feina Arenys de Mar ha consolidat una
programació cultural estable (Flors i Titelles,
Teatre Principal, Festival de Jazz, Arenys de
Contes...) i ha aconseguit potenciar el
calendari festiu i tradicional incorporant nous

escenaris, com el del parc de Lurdes. La
promoció de la cultura lliure (creative
commonns) en els continguts finançats amb
diners públics i l’establiment de línies de
treball per potenciar els autors locals i la
divulgació del patrimoni arenyenc han marcat
la tasca duta a terme des de la Regidoria de
Cultura. N’és un exemple clar que el Museu
d’Arenys s’hagi convertit en seu permanent
de bona part del fons Fidel Fita, que fins ara
no estava exposat, o que l’Arxiu Municipal
hagi entrat a formar part de la Xarxa d’Arxius
Municipals.

Fes esport!
Una de les apostes clares d’aquest Govern ha
estat fomentar la pràctica esportiva en tots
els àmbits. La Regidoria d’Esports i el
recentment creat Consell d’Esports han
treballat de bracet per mantenir les activitats

Dos anys de feina continuada i objectius assolits
Aquest mes de juliol es compleixen dos anys des que l’actual Govern Municipal va començar a treballar. L’equador del
mandat és un bon moment per fer balanç de la feina feta fins ara i de tota la que queda per fer.

EL DEFENSOR DEL CIUTADÀ
Manel Pou és el síndic de greuges d’Arenys de
Mar des de final de 2007. Han estat moltes
les persones que han acudit al defensor del
ciutadà, que en el seu primer any de treball ha
gestionat 32 expedients, dels quals un 66% ja
s’han resolt. L’Oficina del Defensor del Ciutadà
està oberta cada dimecres al C.C. Calisay.

Inauguració de l’exposició permanent del Museu d'Arenys en
què es pot observar bona part del fons Fidel Fita

La tradicional Milla Urbana ha recuperat el bell mig de la Riera
com a escenari predilecte

En cultura s’ha apostat fort per les tradicions populars, la música i el teatre.
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pròpies de la Regidoria, així com per reformular
la Diada de l’Esport per fer-la més accessible
a la ciutadania i per engegar propostes noves
com el programa d’atletisme a les escoles o
el Casal d’Estiu per a la Gent Gran.
Les vacances de Nadal van ser l’ocasió
perfecte per posar en marxa el parc esportiu
Nadàlia, al Fondo de les Creus, un gran èxit
de convocatòria que va fer les delícies de
mainada i jovent. A les portes de l’estiu, una
iniciativa semblant a aquesta es portarà a
terme a la platja del Cavaió.

Infants i adolescents, centre
d’interès
L’educació i el lleure d’infants i adolescents
ha centrat bona part de la tasca del Govern
municipal en aquest període. La Regidoria
d’Educació ha dinamitzat el Consell Escolar

Municipal com a eina de treball amb la
comunitat educativa. Potenciar els canals de
comunicació amb els centres i les AMPES i
establir protocols d’actuació en la prevenció
dels riscos de l’alumnat han estat cavalls de
batalla de la Regidoria, que dóna suport i
coordina els actes organitzats per les diferents
escoles. Aquesta voluntat s’ha traduït en la
creació de la Comissió de seguiment de les
obres del nou CEIP Sinera al Bareu i en el
fet que l’Escola Bressol Municipal tingui un
Consell de Participació format per mestres,
pares i mares i representants de la Regidoria
i que té com a finalitat seguir de prop
l’evolució de tot el que té a veure amb l’escola
i amb el projecte del nou edifici que l’acollirà,
que ja està en marxa.
En oferta formativa, i més enllà del treball
amb el col·lectiu d’infants i joves, l’Aula de
Formació d’Adults té nous horaris lectius,
per adaptar-los a les necessitats de qui volia
assistir-hi però no ho podia fer pels horaris
de l’Aula. Amb la Regidoria de Nova
Ciutadania s’han engegat cursos de llengua
catalana per a persones nouvingudes.

Fora de l’horari escolar, la Regidoria d’Infància
i Joventut ha impulsat eines i espais de
participació per al jovent i ha aprovat el Pla
Local de Joventut, una guia de treball per
aplicar les polítiques de joventut. La creació
del Consell de Joves, molt actiu, ha facilitat
la coordinació d’entitats juvenils, Regidoria
i joves a títol individual. La programació jove
de Sant Zenon n’és un exemple clar. L’Espai
Jove ha incrementat horaris i oferta amb

l’adquisició d’ordinadors, oferta formativa i
de lleure, i ha optimitzat recursos amb el
projecte Q-ral mancomunat amb altres viles.

Garantir els drets a les
persones, per sobre de tot
Garantir els drets a les persones ha estat un
objectiu clar del Govern municipal. Així, en
l’atenció a la ciutadania, i sobretot als
col·lectius més vulnerables, la Regidoria
d’Acció Social s’ha ocupat d’atendre les seves
necessitats i orientar-los en tot moment.
Amb l’entrada en vigor de la Llei de
Dependència s’ha elaborat un mapa de la
gent gran d’Arenys de Mar i s’ha creat el
Consell de Benestar Social. Des d’aquesta
regidoria s’ha potenciat un centre de dia i
s’ha treballat coordinadament amb les
residències de la vila per donar resposta a
les necessitats de tothom. En aquest sentit,
s’ha reforçat l’atenció domiciliària i s’han
portat diverses campanyes informatives, que
en moltes ocasions s’han fet coordinadament
amb la Regidoria de Salut Pública i Consum,
que ha promogut, per exemple, accions que
fomenten la bona alimentació i els hàbits
saludables.
El dret a decidir quin hospital ha d’atendre
els arenyencs es va assolir el primer any de
mandat, fent que l’hospital de referència fos
el de Mataró però mantenint la lliure elecció
del centre hospitalari.
El dret a un habitatge digne ha fet que les
àrees de Serveis a les Persones i Territori i
Sostenibilitat treballessin fins a aconseguir

Dos anys de feina continuada i objectius assolits

EDUCACIÓ AMBIENTAL I EDUCACIÓ
VIÀRIA

La Regidoria de Medi Ambient ha engegat
diferents línies de treball encarades a l’educació
ambiental. La col·laboració de les diferents
escoles ha fet possible la recuperació d’espais
verds als rials de la Serp i del Bareu, al Cavaió
i al parc de Lurdes, entre d’altres.
Així mateix, l’alumnat arenyenc ha participat
en els cursos d’Educació Viària que imparteix
la Policia Local. En els dos últims anys ha
augmentat el nombre d’alumnes que reben
aquesta formació i la Policia Local ha adequat
les instal·lacions de la comissaria per impartir
les classes.

L’ESCOLA TALLER LA RAURETA
La Regidoria de Promoció Local coordina un nou
programa d’escola taller, La Raureta 2008-
2010, que té com a objectius principals la
formació i qualificació professional de joves
primer, per facilitar-los la inserció al mercat de
treball després.

UNS ESTIUS GENIALS
L’oferta de lleure per als estius a Arenys de Mar
ha fet un salt qualitatiu important en aquests
dos anys. Del tradicional casal d’estiu, des del
2008 s’engega la campanya Un estiu genial!,
en la qual les regidories de l’Àrea de Serveis a
les Persones es coordinen per oferir un ventall
de possibilitats amb més places i activitats
engrescadores i divertides, que donen resposta
a totes les inquietuds i interessos d’infants i
joves des dels 3 mesos i fins als 18 anys.



REPORTATGE EQUADOR DEL MANDAT

6

signar convenis amb l’Oficina Local
d’Habitatge del Consell Comarcal, que cada
dilluns atén tothom qui ho necessiti als mòduls
de Can Nadal, i amb la Diputació de
Barcelona, que elabora el Pla Local
d’Habitatge.

La creació de la Regidoria de la Dona ha
garantit el treball  per assolir els drets de les
dones d’Arenys de Mar, sobretot amb
l’elaboració del Pla d’Igualtat d’Arenys de
Mar, i la lluita per la igualtat i contra la violència
de gènere com a principals cavalls de batalla.
Tallers, guies de suport i serveis a dones en
situació de violència masclista, atenció a les
dones immigrades i en especial contra la
mutilació genital femenina, la publicació
d’informació sobre els drets laborals de les
dones, la realització d’exposicions, la
commemoració del Dia Internacional de la
Dona, tertúlies literàries o la publicació d’una
guia d’autores i il·lustradores arenyenques
són alguns dels exemples de la feina feta des
d’aquesta regidoria.
Una altra regidoria que s’ha creat en aquest
mandat és la de Nova Ciutadania, des d’on
s’ha elaborat el Pla d’Acollida que inclou
l’edició de la guia d’acollida en llengua catalana,
castellana, anglesa i àrab. L’Ajuntament
d’Arenys de Mar s’ha adherit a la Xarxa Local
per a la Diversitat i la Ciutadania, ha elaborat
un Pla de Convivència i ha creat el Servei de
Mediació Comunitària.
En l’àmbit de la cooperació, a través de la
creació del Consell de Treball de la Regidoria
de Cooperació Internacional i Solidaritat s’han
optimitzat i incrementat els recursos destinats

a l’ajuda cooperant. Les ONG d’Arenys fan
el seguiment dels seus projectes de
cooperació i són recolzats en la mesura
possible a través d’aquest Consell. La
Regidoria està treballant en eines com la
Xarxa Solidària i la Guia d’Entitats Solidàries
i ha impulsat la Fira de Comerç Just i la Mostra
d’Entitats Solidàries.

Un Ajuntament més àgil i
transparent
Les persones també són el principal objectiu
de l’Àrea de Serveis Generals i Participació
Ciutadana, que s’ocupa de modernitzar i
millorar el servei que el consistori ha d’oferir
a la ciutadania. La feina que ha fet al llarg
d’aquests dos anys ha anat en dues línies
paral·leles: organitzar internament el
consistori i introduir les millores necessàries
per acostar l’administració a la ciutadania,
partint de la premissa que el servei a les
persones ha de ser àgil, transparent i,
sobretot, resolutiu.
La creació del Servei de Recursos Humans
i Organització, de la Comissió de seguretat
en el treball o de la Comissió de valoració
dels llocs de treball, així com l’organització
dels cursos de formació del personal
municipal són algunes de les millores
engegades durant aquests dos anys. Aquesta
feina s’ha vist materialitzada amb la posada
en marxa de l’Oficina d’Atenció Ciutadana,
que centralitza els tràmits i la informació que
genera l’Ajuntament, de manera que tothom
pot resoldre qualsevol qüestió a l’OAC. Sens
dubte, la posada en marxa d’aquesta oficina,
que també obre dues tardes a la setmana,
ha estat un gran avenç en l’acostament entre
l’administració i la ciutadania, així com també
ho ha estat la descentralització del Registre
Municipal d’Entrades, que ara permet
registrar documents adreçats a l’Ajuntament
a l’oficina del carrer de les Doedes i a la
Policia Local.
Un camí que tot just s’ha encetat i que en
els pròxims mesos prendrà més importància
ha estat la implantació de l’Administració
Electrònica. Tràmits telemàtics a través del
web municipal, la instal·lació de nou
programari i maquinari informàtic i el fet que
l’OAC sigui una oficina habilitada per expedir
el Certificat Digital en són els primers
exemples. A dia d’avui és possible presentar
una instància a través del web municipal.
L’espai de l’Ajuntament a la xarxa
(arenysdemar.cat) ha potenciat els canals
comunicatius i de participació ciutadana i ha

EL VEÏNAT DE SANT ELM
La Regidoria d’Urbanisme ha portat a terme el
seguiment i la coordinació de les obres al veïnat
de Sant  Elm, incloses i compromeses per la
coneguda Llei de Barris. La rehabilitació dels
edificis, ara, i de l’entorn, en una fase pròxima,
farà que el dret a un habitatge digne es tradueixi
en millores substancials a Sant Elm. En aquests
moments un dels blocs de pisos ja està
rehabilitat i es continua treballant en la resta.

Recuperar espais per als vianants tallant al trànsit la Riera d’Arenys durant  els diumenges d'estiu ha estat un dels objectius del Govern municipal

Els jardins del Xifré van reobrir les portes a la gent d’Arenys el
mes d’octubre de 2008

La construcció d'un pas de vianants per sota de l'autopista, a
punt d’acabar-se

La Regidoria de Medi Ambient té cura de la poda i els tractaments
fitosanitaris de la plataneda de la Riera
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obert noves vies de comunicació cap al
consistori. La Bústia Municipal, que també
existeix físicament en tots els equipaments
municipals, ha atès gairebé 700 consultes en
aquests dos anys.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana i
Prevenció ha portat a terme una
reorganització de l’estructura interna del cos
de la Policia Local per optimitzar els recursos
humans i portar a terme l’inici d’especialització
dels agents, la incorporació de més agents i
personal administratiu i la millora del parc
mòbil. Desenvolupar el servei de policia de
proximitat i fer incidència en la seguretat
viària millorant la visibilitat de molts passos
de vianants, fent controls de consum d’alcohol
i/o drogues en els conductors, velocitat i
infraccions dinàmiques són algunes de les
tasques que s’han reforçat al cos de Policia
Local.
D’altra banda, s’han revisat els organismes
autònoms municipals convertint-se en consells
municipals, més àgils i operatius, i Ràdio
Arenys ha tornat a ser pionera adaptant-se
a la Llei de l’Audiovisual i avui ja és una Entitat
Pública Empresarial.
La Regidoria de Participació Ciutadana ha
organitzat diferents seminaris sobre el
pressupost municipal i ha engegat tot tipus
de tallers i seminaris destinats a les
associacions i entitats de la vila, com a pas
previ a la pròxima creació del Consell
Territorial i del Consell de Vila. Tot plegat
s’ha d’acabar de completar segons marqui el
Pla Director de Participació, que també s’ha
elaborat durant el present mandat.
La conjuntura econòmica en què ens trobem
ha fet que la Regidoria d’Hisenda treballés
encara més per fer una contenció de la
despesa municipal sense deixar de banda el
servei a la ciutadania, cosa que s’ha aconseguit
amb la recerca constant de subvencions
supramunicipals i sense augmentar la pressió
impositiva dels contribuents.

Criteris sostenibles en la
gestió del territori
Una de les novetats d’aquest mandat ha estat
apostar perquè les regidories d’Urbanisme,
Obres i Serveis i Medi Ambient treballessin
conjuntament i coordinada, per garantir una
gestió sostenible del territori i optimitzar els
recursos del consistori. Així, l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat ha vetllat per un creixement
equilibrat de la vila amb accions com el Pla
d’Actuació i Millora Integral de Carrers
(PAMIC), ja visible als carrers Antoni Torrent,
la plaça Sa Boada, el carrer d’en Goday, el

carrer Bisbe Pasqual, i actualment al carrer
de l’Església i la segona fase de Platja Cassà.
Aquestes obres es coordinen amb la tasca
constant pel manteniment de la via pública,
els equipaments municipals i els parcs i jardins
de la vila, ha arranjat el camí de Can Quintana,
a més d’encarar la renovació i millora del
clavegueram a Arenys de Mar, entre d’altres.

L’adequació de l’entorn del Xifré i les noves
feixes, feta amb criteris sostenibles, ha fet que
es recuperés per a tota la vila un espai que
estava en desús i s’ha construït la rotonda de
l’N-II, a l’entrada d’Arenys, que ha significat una
millora evident del trànsit en aquest tram i que
una vegada més ha estat possible gràcies a la
bona entesa amb les administracions superiors.

ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES

Junt amb la Regidoria d’Acció Social, s’han
suprimit les barreres arquitectòniques als carrers
Vilà i Mateu, Santa Clara i d’Avall, així com els
accessos a diferents edificis municipals,
principalment l’edifici de l’Ajuntament. Les
barreres arquitectòniques també han
desaparegut al CEIP Joan Maragall.

ELS INFANTS, USUARIS PREFERENTS
DE L’ESPAI PÚBLIC

En aquest mandat la tradicional Regidoria de
Joventut ha passat a anomenar-se d’Infància i
Joventut, i a més de potenciar l’oferta de lleure
i educació durant tot l’any per a infants, ha
treballat perquè la vila estigui adaptada a les
seves necessitats. En aquest sentit, la Regidoria
d’Obres i Serveis ha portat a terme la renovació
dels espais infantils de Can Nadal, la plaça
Mare Paula Montalt o la plaça Bellavista.

Recuperar espais per als vianants tallant al trànsit la Riera d’Arenys durant  els diumenges d'estiu ha estat un dels objectius del Govern municipal

Inauguració de la nova seu del CDIAP, el juliol de 2008

Cada any són més les parelles lingüístiques que hi ha a la vila

La bústia municipal ha atès prop de mil demandes, tant en paper
com a través del web municipal
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La feina que es du a terme des d’Urbanisme
és també interna. Els Serveis Territorials
compaginen el treball diari amb el de fons
per aconseguir un Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal i un Pla d’Equipaments
dignes per a la vila. Paral·lelament, s’han
treballat les modificacions puntals del Pla
General d’Urbanisme que s’han fet en els
casos de Can Ramis –per poder reconvertir-
lo en hotel–, l’Stella Maris –perquè pugui
esdevenir un conjunt d’equipament municipal,
zona verda i habitatge de protecció oficial–,
i les Clarisses.
En qüestions de Medi Ambient, aquesta
regidoria ha signat un nou conveni amb la
deixalleria mancomunada amb Arenys de

PROCESSOS PARTICIPATIUS DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL

La participació ciutadana ha estat un dels cavalls
de batalla d’aquests primers dos anys de
mandat, per la ferma voluntat del Govern
municipal d’acostar l’Administració a la
ciutadania i fer-la partíceps de les decisions
municipals. Per això, una part del pressupost
d’Urbanisme ha estat destinat a què fos la
ciutadania qui decidís a què dedicar-lo, a través
dels processos participatius del pressupost. Han
estat  moltes les actuacions a carrers, places
i platges d’Arenys
que s’han fet com a
resultat d’aquest
procés participatiu.

Munt i Sant Iscle i s’hi ha incorporat una nova
trituradora de fusta. S’ha elaborat el Pla
Director de Lurdes, així com un mapa del
soroll de la vila, i s’ha fet el seguiment i
tractaments necessaris per lluitar contra
l’escarabat morrut que afecta les palmeres
i contra el mosquit tigre. A més, s’ha
recuperat el Pou del Xifré i Arenys s’ha
adherit al Pacte d’Alcaldes per la reducció
d’emissions de CO2.

LES CLARISSES, DEL POBLE
El treball amb la Regidoria de Cultura i la
Biblioteca P. Fidel Fita, i les relacions amb la
Diputació de Barcelona han fet possible que es
treballi en la línia de convertir l’antic convent
de les Clarisses en la “casa de les lletres” que
haurà de donar cabuda a la Biblioteca Municipal
i a tot allò referent a la literatura i la
documentació a Arenys de Mar.

PLATGES D’ARENYS
La Regidoria de Medi Ambient coordina la
Comissió Tècnica de Platges, que aplega tots
els serveis municipals que interactuen en aquest
espai natural. La Comissió de Platges vetlla
perquè les plates estiguin en òptimes condicions
per als usuaris i té com a objectiu dotar els tres
quilòmetres de platja que té Arenys de Mar
d’un Sistema de Gestió Ambiental que n’asseguri
la qualitat ambiental. Tot plegat ha contribuït
a què la platja del Cavaió, la 3a platja, disposi
de la Bandera Blava per primera vegada en la
història de la vila. La instal·lació d’una piràmide
al Cavaió, la regularització en el procés
d’adjudicació de guinguetes, la potenciació de
la platja com a espai natural per a la pràctica
esportiva i la creació de la patrulla de platges
de la Policia Local són alguns dels objectius
assolits amb el treball conjunt dels diferents
serveis de l’Ajuntament.
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LA CIUTADANIA APROVA LA GESTIÓ DE L’ACTUAL GOVERN
MUNICIPAL

Veïns i veïnes d’Arenys de Mar valoren amb 5,89 sobre 10 la gestió del Govern Municipal. Així
es desprèn de l’enquesta d’opinió que l’Institut Opinòmetre ha fet a Arenys de Mar el mes
d’abril passat, mitjançant enquesta telefònica a un univers de 400 persones majors de 16 anys
residents a la vila.
En aquest estudi també es recull que un 72,90% dels enquestats creuen que la situació de la
vila està igual o ha millorat des de les darreres eleccions municipals, mentre que el 23,10%
creu que ha empitjorat.
Pel que fa als aspectes que la ciutadania creu que cal resoldre, hi trobem aspectes relacionats
amb la mobilitat, l’aparcament i el transport públic, la millora de la via pública, dels equipaments,
de la Riera, del clavegueram o del servei de neteja. En la valoració dels serveis municipals, els
més ben considerats són les escoles, l’oferta cultural, l’atenció a la gent gran, la seguretat
ciutadana, els Serveis Socials i la promoció de l’esport. Només la promoció econòmica i la
circulació i els aparcaments obtenen una valoració per sota del 5.
Pel que fa a la valoració dels representants polítics d’Arenys de Mar, tots aproven, essent
l’alcalde Ramon Vinyes el més ben valorat (6,74).
L’enquesta també recull la intenció de vot de cara a les eleccions municipals del 2011, de la
qual el PSC seria la formació més votada (segons el 18,50% de les persones enquestades),
seguit de CiU (17,40%), ERC (8,30%), PP (4,30%), IC (3,50%) i el VIA (1,40%). Val a dir,
però, que en aquest mateix apartat el 26,80% no van contestar i que el 14,50% van dir que
s’abstindrien d’anar a votar. Els resultats de l’enquesta es poden consultar al web municipal
(arenysdemar.cat).

La promoció econòmica i
local
La Regidoria de Promoció Local ha col·laborat
amb el comerç i la restauració amb
l’ordenació d’usos comercials i serveis amb
l’objectiu de potenciar la Riera i els carrers
adjacents com a eixos comercials de la vila
i evitar la proliferació d’establiments no
comercials en planta baixa que refreden els
eixos comercials. Potenciar el lema “Arenys,
vila gastronòmica” ha fet que s’apostés fort
per les jornades gastronòmiques del
Calamarenys, introduint nous actes i objectius.
En turisme, Arenys s’ha adherit a la Xarxa
de Municipis Indians i s’està treballant en la
creació d’una guia turística en 3D.

L’ARRIBADA DE LA TDT
La Regidoria de Comunicació manté contactes
constants amb la Generalitat de Catalunya per
trobar una solució definitiva a les deficiències
en la recepció del senyal televisiu, alhora que
va instal·lar un repetidor al turó de la Pietat
per poder donar cobertura televisiva a la totalitat
de la vila. A més, també s’ha donat a conèixer
a la població la transició de la televisió analògica
a la televisió digital terrestre.

El Consell de Joves, la Comissió de Treball de la Regidoria de
Cooperació Internacional i Solidaritat i una de les reunions amb
entitats per elaborar el Pla d’Actuació Cultural d'Arenys de Mar,
exemple del contacte constant entre el consistori i el teixit social
de la població

Pel que fa al Mercat Municipal, s’han posat
en marxa activitats dinamitzadores com “La
Cuina al Mercat” i “Del mercat a la taula”, i
s’ha adherit a l’ Associació de Mercats de
Catalunya i a les seves campanyes de
dinamització. Així mateix, s’ha elaborat
l’avantprojecte de reforma integral del Mercat
Municipal.

I en Intermediació Laboral s’ha millorat el
servei d’orientació laboral i d’inserció a la
borsa de treball municipal amb l’aplicació de
cursos d’alfabetització digital i accions com
el Club de Feina.

Finalment, i pel que fa a la Regidoria de
Societat de la Informació, s’han fomentat
cursos de formació en noves tecnologies
amb la celebració de tres edicions de “No
et quedis al marge de les noves tecnologies”;
s’ha creat un Telecentre al Calisay sota
l’entorn Linkat; s’ha dotat de connexió wi-

fi la Biblioplatja, on també s’hi ha realitzat
diverses conferències sota el nom de “Vespres
digitals”, i paral·lelament a això s’ha creat una
aula d’informàtica per a la dinamització de
les entitats arenyenques a l’oficina del carrer
Doedes.
Des de la regidoria de Mobilitat s’ha encarregat
l’estudi i diagnosi dels camins escolars com a
pas previ per tal d’actuar i potenciar l’anada
a l’escola a peu i s’ha potenciat la Riera com
a zona de vianants de cara als diumenges
d’estiu. També s’ha implantat un nou itinerari
de transport urbà amb 8 noves parades a
l’àrea de ponent i s’està estudiant possibles
rutes que connectin l’àrea de llevant amb la
Riera. Altrament, es treballa un model integrat
de tarifa a la zona blava.

Les sessions de la Cuina al Mercat han dinamitzat el Mercat
Municipal amb la presència de cuiners i cuineres de la vila
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PLATGES D’ARENYS

Pintura mural al subterrani d’accés a
la platja de la Picòrdia d’Arenys de Mar
L’accés a la platja de la Picòrdia des de la Riera per la banda de ponent
ha canviat radicalment de fesomia després que des de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat encarreguessin una pintura mural al subterrani a l'artista
arenyenc Ull Distret.

La platja del Cavaió d'Arenys de Mar, també
coneguda com la 3a platja, ha estat distingida
amb la Bandera Blava de qualitat de les platges
aquest 2009. De fet, es tracta de l’única platja
de la demarcació de Barcelona que enguany
obté aquest distintiu per primera vegada.
La distinció arriba després de l’esforç
realitzat per dotar la platja del Cavaió de
tot tipus de serveis (dutxes, illes de

La platja del Cavaió obté la Bandera Blava
papereres de recollida selectiva, vigilància
de les platges i salvament marítim,
instal·lacions esportives, panells informatius,
etc.). Com a novetats d’enguany, la tercera
platja compta amb un tancat perimetral que
separa la platja de la zona on poden
estacionar els vehicles, s’ha habilitat un carril
lateral al rial de la Serp que permet l’accés
d’ambulàncies i de persones amb mobilitat
reduïda fins a peu d’aigua, la instal·lació de
senyalització informativa i normativa o la
realització del Parc Esportiu de Platja.
Les platges d’Arenys també comptaran amb
la vigilància d’agents de la Policia Local que
patrullaran diàriament amb unes bicicletes
totalment equipades cedides per la Diputació
de Barcelona.
La Bandera Blava és un guardó internacional
que concedeix anualment la Fundació
d'Educació Ambiental (FEE) a platges i ports
esportius com a símbol identificatiu d'una alta
qualitat ambiental i uns bons serveis i
seguretat. La FEE és una organització sense
ànim de lucre que té com a objectiu
promoure la conscienciació i l'educació
ambiental, a través de programes
internacionals que fomentin la sensibilització
ambiental i el desenvolupament sostenible.
A més, assegura que les platges d’Arenys
compleixin determinats criteris normatius

(Llei de costes, Directiva de les aigües de
bany, Directiva de les aigües residuals urbanes,
etc.), de neteja i seguretat, i amb una
informació i gestió ambiental adequades, a
més de garantir que s'hi respecten les
condicions higièniques, sanitàries i ambientals
que la legislació vigent exigeix per a la
seguretat i el benestar dels usuaris i usuàries.
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La Biblioplatja, un servei més de
les platges d’Arenys
Un any més arriba a Arenys de Mar la Biblioplatja, que
podrem trobar a la platja de la Picòrida des del 16 de juliol
i fins al 31 d'agost. La Biblioteca P. Fidel Fita, a més de la
selecció de llibres i revistes i la possibilitat de connectar-se
a Internet, ofereix en aquest marc incomparable una
programació de contes, tallers i xerrades al llarg de tot
l'estiu. A més dels ja tradicionals tallers de cuina o la
passejada amb Golondrina, aquest any oferirà un taller de
circ i acollirà, per segon estiu consecutiu, els Vespres Digitals.
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És Festa Major!
Tot és a punt perquè, a partir d’aquesta mateixa setmana, tots els arenyencs,
arenyenques i veïns d’arreu gaudim de les activitats que s’han preparat per les festes
de Sant Zenon.

És juliol, fa calor i arriba Sant Zenon. Tot ens
convida a sortir de casa i participar activament
dels actes de Festa Major. Començant pel
mateix patró de la nostra vila, aquells qui vulguin
podran participar en un taller per aprendre’s
la lletra de l’himne a Sant Zenon. Un text que,
precisament, podreu trobar inclòs dins del
programa de Festa Major que es reparteix
aquests dies per les llars arenyenques. No hi
faltaran activitats tradicionals i ben esperades
per la ciutadania com els focs d’artifici, el ball
i el concert de Festa Major, la cercavila i trobada
de gegants, l’ofici solemne, la jornada castellera
i concerts de tota mena.
Pel que fa al pregó de Festa Major del proper
8 de juliol, aquest anirà a càrrec d’una entitat
més que centenària de la vila. Es tracta de
l’Ateneu Arenyenc, que enguany assoleix el seu
125è aniversari i algunes de les activitats que
han organitzat per celebrar l’efemèride tindran
lloc també durant aquests dies.
A més, el festival de Jazz d’Arenys de Mar arriba
a la seva majoria d’edat i ho fa amb un gran
estat de forma. Com és habitual, la programació
reuneix els millors artistes i formacions del
moment d’aquest gènere musical.
Els esports també seran protagonistes durant
la Festa Major amb la curiositat que el Tour de
França passarà per la nostra vila el 9 de juliol,
coincidint amb la 6a etapa d’aquesta coneguda
cursa ciclista.
D’altra banda, els més petits també són
protagonistes dels actes de Festa Major. En

aquest sentit, segur que s’ho passaran d’allò
més bé amb la tarda de circ del 9 de juliol,
que comptarà amb un bon grapat d’espectacles
per a tota la família per diferents espais de la
vila. La gimcana familiar viurà la seva segona
edició, després de la bona acollida de l’any
passat, així com també repetirà experiència

el Concurs de Talents, que ens brindarà
l’oportunitat de descobrir les dots artístiques
del jovent de la vila.
Pels més joves, la platja de la Picòrdia serà
l’escenari de Barraques 09, amb les actuacions
dels grups Eina, Dorian, Soweto, Fórmula
Revolution i de diversos DJ’s.
I malgrat que la Festa Major es concentri entre
els dies 7 i 12 de juliol, durant la resta del mes
també es comptarà amb d’altres activitats,
com ara els Vespres Digitals a la Biblioplatja,
cursos d’informàtica, una nova edició de la
Milla Urbana, les festes del carrer Bisbe Vilà
i Mateu, del carrer de la Torre i de la Mare de
Déu del Carme, la mostra professional de
dansa, cantada d’havaneres, els contes al Museu
i un llarg etcètera.
En conjunt es tracta d’una àmplia programació
que enguany s’ha elaborat amb un pressupost
molt més ajustat a causa de la crisi econòmica
que ens afecta a tots els nivells, però sobreposant
en tot moment la qualitat de totes les propostes.
Un programa en el què, per cert, hi trobareu
les butlletes per inscriure’s a la baixada de
carretons, la gimcana de Festa Major, la Milla
Urbana, i un descompte per aconseguir la
samarreta commemorativa de Sant Zenon 2009.
La Regidoria de Comunicació ha encarregat
el cartell d'enguany a Marçal Oliver i Majó,
seguint en la línia de convertir les publicacions
municipals en plataforma d'expressió dels
artistes de casa nostra.

2009: Un Estiu
Genial!!!
Per segon any consecutiu la regidories
d’Infància i Joventut i d’Esports han posat
en marxa la campanya 2009: Un Estiu
Genial! Un conjunt de casals amb una
àmplia oferta per a tots els gustos i
cabudes. Casals amb disciplines esportives,
artístiques, digitals i el format clàssic de
casal d’estiu faran que un any més els
pròxims mesos esdevinguin un estiu genial.
 Activitats i disciplines que faran que l’estiu
2009 sigui un punt de trobada per als
infants d’Arenys de Mar.
Paral·lelament l’Espai jove continuarà amb
la seva programació habitual oferint tots
els caps de setmana activitats i tallers que
també van orientats a diversos col·lectius,
des d’un taller de grafittis a tallers de
percussió, de xanques i activitats en
formació digital i TIC.

JOVENTUT

No et perdis cap festa
major!
El Q-ral Bus t’hi porta!
El Q-ral bus es posa en marxa per portar
el jovent arenyenc a les festes majors. El
projecte amplia l’oferta de mobilitat i tot
i que ja ha fet les primeres rutes d’estiu a
Canet de Mar, portarà tothom qui ho
vulgui a les poblacions veïnes per les seves
festes i balls populars. Les pròximes
destinacions del Q-ral bus seran a Arenys
de Munt, la nit jove de la Breda de la Plaça;
a les Barraques de Festa Major i les nits
de Sant Roc d’Arenys de Mar, i acabarà
el trajecte estiuenc a Caldes d’Estrac, amb
“La dormida” i “la nit jove”. Per aprofitar
aquest servei cal adreçar-se a l’Espai Jove
i recollir el carnet de Q-ral bus.
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28 de juny, Dia per
l’Alliberament Gai,
Lèsbic i Transsexual
Fa 40 anys que va començar a Nova York
la revolta de Stonewall, l’actual moviment
d’alliberament de lesbianes, gais i transsexuals.
El passat 27 de juny es van manifestar per
aconseguir una educació per la igualtat real.
Les persones dels col·lectius de gais, lesbianes,
dones i homes transsexuals i  bisexuals (LGTB)
tenen el reconeixement legal dels seus drets,
però encara han de lluitar contra el rebuig
cap a les diferents identitats sexuals i la
imposició d’un model afectivo-sexual
heterosexual.
La Generalitat de Catalunya disposa del Pla
Interdepartamental per a la no discriminació
de les persones homosexuals i  transsexuals,
que desplega des que va entrar en vigor l’any
2006 i que preveu, entre d’altres mesures,
proveir de recursos didàctics sobre la
diversitat d’identitats sexuals i famílies dins
les escoles, i introduir el fet lèsbic i transsexual
en els protocols sanitaris.
La Regidoria de la Dona de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar s’ha volgut afegir a la defensa
dels drets LGTB i a favor de l’educació per
la igualtat. És per aquest motiu que, dins el
programa de lluita contra la violència de
gènere, ha editat una guia de suport i serveis
davant l’agressió i la discriminació homofòbica,
lesbofòbica i transfòbica.

Coordinació entre els dos Arenys i
Canet en temes d’acollida i integració

A finals de maig, l’Ajuntament d’Arenys
de Mar va ser l’escenari d’una reunió
a quatre bandes entre representants
de la nostra vila, Arenys de Munt,
Canet de Mar i el Consell Comarcal
per compartir la informació sobre els
programes que els ajuntaments porten
a terme en relació a l’acollida i
integració de persones estrangeres
immigrades i valorar la possibilitat de
compartir en un futur la figura d´agent
d´acollida entre les tres poblacions.
La trobada va posar de manifest que

els ajuntaments no disposen dels recursos econòmics necessaris per implantar polítiques
d’integració i acollida tal com voldrien. Sobretot es va tractar el tema de l’agent d’acollida
de què disposaran els municipis de més de 20.000 habitants a partir del 2011, i un cop
entri en vigor l’aplicació de la nova llei d’acollida.
En el cas d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet (amb una població inferior) no serà
possible i, per aquesta raó, caldrà treballar amb l’agent de què disposarà el Consell
Comarcal del Maresme a partir del 2011. Fins a aquest moment, la demanda d’Arenys
de Mar, Arenys de Munt i Canet ha estat que les tasques corresponents a l’agent d’acollida
les pugui desenvolupar el mediador intercultural que hi ha al Consell Comarcal i que
està a disposició dels ajuntaments de la comarca que ho sol·licitin.

Èxit de participació a la Diada de
l’Esport
La Diada de l’Esport d’enguany ha tingut un marcat to femení. Més de 300 persones
es van aplegar a la Sala Polivalent del C.C.Calisay per celebrar un sopar de l’esport que
va comptar amb les següents distincions:
- Charo Reyes, esportista de tir amb arc, com a la Millor Esportista Individual.
- Aura Miquel, regatista del Club Nàutic, com a Millor Esportista Base.
- El Sènior Femení del Club Volei Arenys, com a Millor Equip de la temporada.
- El Cadet Femení de l’Arenys Basquet, com a Millor Equip de la temporada de l’esport
base.

La Menció Especial Bernat
Coll, que s’atorga a una
persona que hagi destacat
com a millor col·laboradora
en la promoció de l’esport
a Arenys de Mar, va
recaure aquest any a Josep
Navarro, de la Penya Apa
Anem-hi. A més, les
activitats programades al
mig de la Riera i les
jornades de portes
obertesd’aquell cap de
setmana van esdevenir un
èxit de participació.
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El seminari El Pressupost Municipal, que es
va dur a terme dijous 21 de maig, en el marc
de les accions divulgatives del procés
participatiu del Pressupost 2010, va tenir
bona acollida entre els assistents, que van
assistir-hi tant a títol individual com a
representants d'entitats i associacions d'Arenys
de Mar. En aquesta ocasió es van tractar, de
manera molt amena i didàctica, els temes
relacionats amb el pressupost que han
interessat en algun moment a la ciutadana,
així com els impostos municipals, les taxes i
altres ingressos, l’estructura de la despesa
municipal o les normes d'elaboració del
pressupost.
D’altra banda,  el Consell Sectorial d'Esports en
la sessió plenària del dia 2 de juny va poder
realitzar propostes al procés participatiu del
Pressupost 2010 en temes referents
tan d'esports com de carrers i espai públic
en general. Aquest és el segon Consell
Sectorial que intervé en la fase de propostes
junt amb el Consell Sectorial de Promoció
Econòmica. L'objectiu d'aquestes intervencions
és informar als òrgans de participació d'Arenys
de Mar sobre el procés participatiu del
pressupost, a més de donar protagonisme a
la reflexió per aquesta fase on les aportacions
són un valor afegit al conjunt del procés
participatiu, ja que ofereixen un esboç del què
els arenyencs i arenyenques creuen que cal
millorar a la seva vila.
Altres accions que s’han dut a terme durant
el mes de juny a la vila relacionades amb el
Pressupost 2010 han estat l’Exposició dels
processos participatius del pressupost a la
sala de les Bótes del CC.Calisay i els espais
on s’han pogut fer propostes com ara amb
el programa La Placeta de Ràdio Arenys, els
grups de Debat i Tertúlia i l’Aula d’Extensió
Universitària, l’Associació de Veïns Nucli

L’A Tocar Ratlla, finalista en els Premis de
Comunicació Local
En el marc de la 28a edició dels Premis de Comunicació Local que organitza la Diputació de
Barcelona, el butlletí municipal A Tocar Ratlla va ser un dels tres finalistes per optar al guardó al
premi Arrel de Butlletins Municipals, en format paper, a la millor publicació municipal del 2008.
Finalment, però, Arenys de Mar no va poder endur-se'n el guardó, que va anar a parar a Badalona,
pel seu butlletí municipal Bétulo. El veredicte es va fer públic durant el transcurs de la gala de
lliurament de premis que va tenir lloc el passat 23 de maig a Sitges.

4.237 ARENYENCS VAN VOTAR A LES EUROPEES

La jornada electoral del 7 de juny es va tancar amb 4.237 veïns i veïnes d’Arenys que
van exercir el seu dret de votar a les eleccions del Parlament Europeu i es van acostar
a algun dels fins als 16 col·legis electorals habilitats. Això vol dir que la participació va
ser del 38,65 % a la vila. Convergència i Unió va ser el partit més votat, amb 1.219
vots aconseguits; el PSC el va seguir amb 1.182 vots; el Partit Popular va aconseguir
658 vots, Esquerra, 518; i ICV-EUA, 241 vots.

Continua l’activitat participativa del
Pressupost 2010 a Arenys de Mar

Antic d’Arenys de Mar i el Grup de Dones
Fundació Ana Sáez.
Paral·lelament a tot això, ja s’estan executant
a bon ritme les actuacions de renovació dels
gronxadors de la Plaça Mare Paula Montalt
i els treballs de millora del Camí de Can
Quintana i Hort del Bisbe. Són dues de les
obres que van resultar escollides en el Procés
Participatiu del Pressupost del 2009.
Recordeu que tota la informació relacionda
amb la Participació Ciutadana a Arenys de
Mar, la podeu consultar a l'espai Participa!,

que coordina la Regidoria de Participació
Ciutadana a partir del portal de la comunitat
Consensus (www.consensus.cat/arenysdemar)
especialitzat en temes de participació.
A banda de tot allò relacionat amb el
Pressupost 2010, el Pla de Formació
Associativa que també impulsa la regidoria
de Participació Ciutadana fa un alto durant
l’estiu i tornarà a reemprendre’s a partir del
setembre. Recordem que al juny s’han portat
a terme els tallers de fotografia digital i de
les comunitats de propietaris.



ACTUALITAT

L’OMIC informa: llum i
mercat lliure

A partir de l’1 de juliol de 2009 desapareix
el sistema de tarifes regulades i tots els usuaris
d’electricitat passem al mercat lliure, d’acord amb
el Reial decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es
regula la posada en funcionament del
subministrament de l’últim recurs en el sector de
l’energia elèctrica.  Per això, davant la culminació del
procés de liberalització del mercat elèctric, les empreses
comercialitzadores ens faran ofertes i ens proposaran
noves tarifes, ja que l’1 de juliol desapareix la tarifa regulada
i tots els usuaris passem al lliure mercat.
També es crea la tarifa d’últim recurs, que és el preu màxim
que les empreses comercialitzadores d’últim recurs podran
cobrar a les persones usuàries. Tenint en compte el traspàs
del mercat regulat al mercat lliure i l’aplicació de la tarifa d’últim
recurs, podem triar entre:
1) Contractar amb una empresa comercialitzadora i pactar
lliurement el preu.

2) Contractar la tarifa d’últim recurs amb una de les empreses
designades que presten el servei d’últim recurs i que són ENDESA
ENERGÍA XXI SL, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO

RECURSO SAU,  UNIÓN FENOSA METRA SL,
HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA ÚLTIMO RECURSO

SAU, i E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO
RECURSO SL. 
3) O si l’1 de juliol de 2009 no t’has canviat al
mercat lliure, passaràs automàticament a rebre el
subministrament de l’empresa comercialitzadora
d’últim recurs que pertany al grup empresarial de

l’empresa distribuïdora amb qui has estat fins ara.
Tarifa reduïda “Abonament social”: En els casos

en què es tingui una potència contractada menor de
3kW al domicili habitual o es tinguin més de 60 anys i

s’acrediti ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social
per jubilació, incapacitat permanent i viduïtat percebent la
pensió mínima, o bé es sigui família nombrosa o s’acrediti
ser membre d’una unitat familiar amb tots els seus membres

a l’atur, es podrà sol·licitar a l’empresa comercialitzadora
l’abonament social. Llegeix detingudament el contracte i mai

no signis un document en blanc. El nou contracte s’ha de realitzar
per escrit i en exemplar doble. Hi ha 7 dies per desistir del
contracte sense haver de donar cap justificació. Per més informació
podeu contactar amb l’OMIC (93.792.22.64).

1. Aprovació d’actes.
S’aprova per unanimitat.
2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit
3/2009.
S’acorda per 9 vots a favor i 5 abstencions, corresponents als grups
de CiU, PP i Via.
3. Contractació d’una operació de crèdit.
S’acorda per 9 vots a favor i 5 abstencions, corresponents als grups
de CiU, PP i Via.
4. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 30.
S’aprova per unanimitat.
5. Aprovació del Compte de recaptació de l’any 2008
S’aprova per unanimitat.
6. Aprovació del Compte de recaptació de multes de l’any
2008
S’aprova per unanimitat.
7. Encàrrec de gestió del servei públic de prevenció i salvament
a les platges

S’aprova per unanimitat.
8. Adhesió al conveni marc per a l’impuls i el
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes.
S’aprova per unanimitat.
9. Aprovació de conveni relatiu a la memòria històrica i
al patrimoni cultural
S’aprova per unanimitat.
10. Nomenament dels vocals del Consell sectorial de
Benestar Social
S’aprova per unanimitat.
11. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança
d’edificació
S’aprova per unanimitat.
12. Suport a la instauració del dia de l’esport a Europa
S’aprova per unanimitat.

13.Precs i preguntes
14.Comunicacions
15.Renúncia al càrrec de regidor

Ple extraordinari del 27 de maig de 2009

SALA DE PLENS

L’acta del ple es pot consultar, un cop aprovada, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. Tots els plens
municipals es retransmeten en directe per l’emissora municipal Ràdio Arenys (91.2 FM).

Cal destacar que Ràdio Arenys ha posat en marxa de manera experimental la retransmissió de les sessions plenàries a través
de la seva plana web (radioarenys.cat) i dóna la possibilitat de participar en un xat mentre dura el ple.
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Bandera blava a la platja
del Cavaió

Suspens en comunicació

Bé: La participació de Restauradors i
Pastissers d’Arenys de Mar, els dijous i
divendres a la tarda al Mercat Municipal, on
elaboren tasts dels seus productes, i que
ajuda a dinamitzar el nostre Mercat Municipal.

Regular: La Regidoria de Medi Ambient.
Està molt bé haver aconseguit la bandera
blava per a la platja del Cavaió, en què s'estava
treballant de feia anys, però la resta
d'infraestructures com puguin ser papereres,
passeres, dutxes i neteja de la sorra, deixa
molt que desitjar.

Malament: La notícia apareguda en un mitjà
de comunicació arenyenc segons la qual els
arenyencs haurem de pagar pràcticament
1MM/euros més del que inicialment s’havia
previst per les obres de canalització del rial
del Bareu. Acomiadar l’empresa adjudicatària,
fer un projecte nou, afegir-hi la urbanització
superficial en moments de crisi com aquests,
denota el tipus de gestió que fa el Govern
Municipal.

Valoracions Les competències
alienes a l’Administració
local

La platja del Cavaió ja té bandera blava. L’aposta
que hem fet per recuperar i dignificar les nostres
platges ha començat a donar resultats. No ha estat
una feina fàcil, hi hem treballat des del mateix dia
que vam començar la nostra tasca a Govern. Que
finalment El Tobogán fos derruït va ser només el
punt de partida per poder demanar la bandera
blava, aquest distintiu que atorga la Unió Europea
i que garanteix els bons serveis i la qualitat
ambiental de l’espai.
Hem hagut de treballar amb la coordinació de les
diferents àrees de l’Ajuntament que hi actuen,
separar la zona consolidada de la sorrenca,
introduir-hi la vegetació pròpia de platges, la
recollida selectiva a través de diferents contenidors,
netejar marges, senyalitzar els serveis i les entrades,
garantir l’accessibilitat de tothom i fer-hi zones
de descans. Que les guinguetes tinguessin tots els
serveis necessaris, ho vam aconseguir regularitzant-
ne l’atorgament de llicències. No ha estat feina
fàcil, però el resultat de les reunions quinzenals
durant tot l’any han tingut els resultats esperats.
Aquesta distinció, la de la bandera blava, ens
esperona per continuar treballant, no només al
Cavaió, sinó als tres quilòmetres de platja que
tenim a la vila. Perquè hem de conservar la distinció
i hem d’introduir noves millores de cares a les
pròximes temporades.

L’Ajuntament és l'administració més propera a la
ciutadania, i li correspon respondre a multitud de
situacions o problemes que no sempre són de la seva
responsabilitat, la qual cosa la deixa indefensa davant
les reivindicacions ciutadanes. Una situació de
compromís amb què ens trobem ara és l’apagada
analògica anunciada per a aquest 30 de juny, en què
la televisió de sempre deixarà de funcionar i serà
necessari disposar d’un aparell de TDT, i l’orientació
correcta de les antenes. Aquest fet, que en ple segle
XXI no ens hauria de preocupar, es complica per la
dependència de l’administració que en té la
competència, ja que tot i haver fet un estudi sobre les
zones fosques a Arenys, i demanat un nou repetidor
per solucionar el problema, encara no hem rebut
resposta.

Una cosa semblant passa amb els nostres límits
territorials, de competència aliena, però amb
repercussió directa a la nostra població. Les dificultats
per acostar-nos a la platja per la barrera que suposa
la línia del tren i la mateixa carretera N-II, els problemes
de connexió entre els dos Arenys, per la banda de
ponent, que és la més lògica i necessària, i la mateixa
carretera B-511, que passa pel centre neuràlgic de la
població a l’espera de l’obertura de la variant que fa
tants anys que es reclama, en són alguns exemples.
Malgrat tot l’equip de govern municipal no defallirà
en la reivindicació de la millora de les actuacions que
no són de la seva competència, per aconseguir que
la nostra vila disposi dels serveis que li corresponen.
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2 anys compartint la
feina

2 anys al govern, segurament amb èxits, i amb
fracassos, amb encerts i amb errors. 2 anys, però,
de treball diari constant. 2 anys d’escoltar i de
donar respostes, per saber que la cosa important
no és tant el com es fa,  com el perquè es fan les
coses.
Però sobretot 2 anys de treball amb la gent de les
entitats, amb els mestres i les ampes, amb els joves,
amb la gent dels equipaments, dels consells, amb els
veïns i veïnes. 2 anys de treball amb totes les persones
que des de l’acord o des de la crítica han cregut, com
nosaltres, que cal treballar per la nostra vila.
2 anys que hem viscut amb una intensitat important,
però amb la convicció ferma que el treball s’ho
mereix i que dia a dia els objectius que ens havíem
marcat, i els que hem anat afegint a la llista, es van
assolint. Tot i que encara queda molta feina a fer.
Governar des de la proximitat, amb el treball i el
contacte diari amb la gent. Escoltant i preguntant,
explicant i compartint. Perquè volem aquesta vila
per a tothom. Sense discriminacions socials ni
territorials, sense arenyencs de primera i de segona.
I per aquest motiu el nostre objectiu principal ha
estat i és treballar per la cohesió social i per la
convivència. Ni que soni a retòric deixarem de
pensar-ho i de treballar-hi.
Com sempre, Som-hi!

Una obra, un conflicte. Recentment han començat
unes obres necessàries al carrer de l’Església, però
que han generat moltes queixes per manca
d’informació que permetés organitzar-se i reduir
els perjudicis (inevitables) a comerços i professionals.
També hi ha hagut queixes entre veïns del carrer
Andreu Guri pel canvi de sentit, en el seu moment
va passar el mateix quan van començar les obres de
canalització del Bareu...
El mes passat llegíem a L’Agenda una veïna que es
lamentava que les instàncies enviades a l’Ajuntament
no eren contestades, i no és l’únic cop que ho sentim
i ho vivim.
Gastem diners i esforços a promoure la implicació
de la gent en processos participatius, però no se’ls
escolta quan realment fa falta. Contrasta l’eficàcia
comunicativa a l’hora d’informar dels impostos i
obligacions, amb la ineficàcia clamorosa a l’hora
d’informar sobre canvis, obres o actuacions que
fetes a temps i BÉ redueixen l’impacte dels
inconvenients o perjudicis als ciutadans.
De què serveixen les enquestes i mogudes
participatives si no escoltem? Escoltar és senzill,
econòmic i efectiu. Estem en època d’exàmens finals
i altres proves, el nostre Ajuntament, malauradament,
suspèn en comunicació, resta pendent per setembre.
Desitgem que en aquest aspecte progressi
adequadament, pel bé de tots. Bon estiu.

Arenys està d’enhorabona, ha aconseguit per fi la
tan desitjada BANDERA BLAVA i això és motiu de
satisfacció i felicitació. Gràcies a l’esforç dels departaments
de Serveis Basics i Medi Ambient, de la “macroàrea”
d’Urbanisme, per fi Arenys ja forma part de les platges
de millor qualitat.  De sempre s’havia pensat en la platja
del Cavaió per optar a aquesta distinció, però hi havia
una raó important que no ho permetia: L’edifici del que
fou el restaurant o xiringuito  El Tobogan –ja que la Llei
de costes no permet instal·lacions fixes a les platges– la
qual cosa deixava des d’un primer moment fora de joc
aquesta platja. Gràcies a una sentència favorable a
l’Ajuntament després d’una llarga pugna judicial en el
temps, per eliminar aquest edifici de la nostra platja, ha
estat possible assolir l’objectiu.
Des del Partit Popular celebrem aquest fet i felicitem
els responsables dels dits departaments per la seva tasca.
Ja fa anys que es lluita en aquest sentit. Tots els governs
de la vila –siguin del color que siguin–, han tingut sempre
present la importància que per a la vila tenen les nostres
platges. Són un actiu important i han de ser un referent.
Arenys té un problema afegit que no tenen les
poblacions veïnes a l’hora de mantenir les platges i és
el fet de ser tres platges discontínues i no  una llarga
platja –que és el que passa a les poblacions veïnes–,
però de mica en mica anem avançant.
Si l’Administració en pren consciència i el ciutadà es
cívic al moment d’utilitzar la platja i els serveis que s’hi
ofereixen, entre tots anirem sumant i possiblement
l’any vinent n’haurem de celebrar dues. Entre tots,
podem. Que així sia.

Bandera blava




