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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
Servei de Mediació d’Arenys de Mar
93 795 70 79 / 93 795 99 00

TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Recordeu que la recollida de trastos vells a Arenys de Mar és ara amb trucada 

prèvia a l’Arca del  Maresme, al telèfon 93 790 55 60. 

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

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-BOQUET
93 795 99 00
Urgències  629 250 063

EMERGÈNCIES
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L’Escola Sinera ha estrenat edifici i, per tant, tota la vila guanya un nou 
equipament educatiu. A la portada, un dia a l’hora de recollir els infants. Les 
fotos del reportatge d’educació són de la Montse Laborda (http://montlabo.
jimdo.com/), arenyenca i treballadora de l’escola que sempre està a punt 
per cedir-nos les seves fotografies.

Diuen que es diu 

No n’hi ha prou amb la voluntat d’informar; 
hi ha una dificultat afegida a causa de dos 
fenòmens com són la dispersió i, d’altra 
banda, de vegades, la distorsió.
En un poble o una comunitat petita com 
la nostra vila un dels principals protago-
nistes de la dispersió és el boca-orella (hi 
ha un moment que la informació perd el 
sentit i no s’assembla de res a la inicial) i 
la distorsió (a vegades buscant-ne un re-
sultat tendenciós).
Dit això, voldria posar a la vostra considera-
ció informacions que en aquests moments 
circulen per la vila i que han estat malmeses 
per un motiu o un altre, amb dispersió o 
amb distorsió. En citaré alguns exemples:
“Diuen que La Riera quan estigui feta no-
més serà d’una única direcció”· Quan la 
Riera estigui enllestida en aquesta primera 
fase Ajuntament-Olivar, hi tornaran a haver 
dues direccions de circulació.
“La Riera està denunciada per la Unió Euro-
pea per abocaments d’aigües brutes”· Per 
més que hem regirat els papers no s’ha tro-
bat cap denúncia sobre la Riera i la Picòrdia. 
Creiem que va més associat a la constata-
ció que la depuradora de Canet-Arenys de 
Mar-Arenys de Munt ha quedat petita.
“Només es donen ajuts a immigrants”. 
L’Ajuntament ofereix un gran nombre 
d’ajuts, us puc ben assegurar que hi ha tot 
tipus de cognoms i que es revisen els in-
gressos abans no es fan efectius els ajuts.
“Es posen multes per millorar els ingressos 
de l’Ajuntament”. Les multes com a sistema 
recaptatori són un fracàs. Seria més fàcil, 
si la finalitat fossin els ingressos, apujar di-
rectament els impostos i menys paperassa i 
menys personal.
Aquests en són alguns exemples, però n’hi 
ha més, alguns dels quals potser no apa-
reixeran en públic i restaran sempre més 
en l’equivoc. Tinc per cert i segur que el 
desmentit més efectiu i definitiu és aquell 
que un mateix detecta fent ús de la seva 
capacitat de judici i raonament. En tot cas, 
resto com sempre a la vostra disposició per 
aclarir el que calgui.

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 

Comiat de la regidora Rosa 
Zaragoza i Juncà
Aquest mandat a l’Ajuntament d’Arenys de Mar està essent atípic, 
quant a la renovació dels càrrecs electes. En el ple municipal del 
mes de setembre, la regidora del Partit Popular de Catalunya, Rosa 
Zaragoza, ha renunciat a la seva acta de regidora, per motius de 
desavinences polítiques amb el seu propi partit, com ella mateixa va 
dir durant el seu discurs de comiat. Zaragoza feia tres mandats que 
formava part del consistori, un dels quals –el 2003-2007– ho havia 
fet al Govern, com a regidora d’Obres i Serveis. 

Amb ella han estat sis els regidors que han plegat per diferents ra-
ons, personals, professionals o polítiques; regidors de Govern i de 
l’oposició; de fet, un de cada grup municipal que forma part de la 
corporació. Per tant, han estat sis els regidors que han entrat a mig 
mandat, per continuar la feina dels seus predecessors. 

Des d’aquestes línies, en nom de la corporació municipal, volem 
acomiadar cordialment la fins ara regidora Rosa Zaragoza i Juncà i 
agraint-li la dedicació ha tingut vers la vila i l’Ajuntament. I aprofitem 
per donar la benvinguda a Santi Herce, qui ja havia estat regidor 
d’aquest Ajuntament. 
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ACTUALITAT Endavant amb la dignificació de l’Arxiu Administratiu / Quinze anys de Calamarenys / 

Iniciats els treballs de restauració d’una escultura de Josep Llimona al cementiri d’Arenys / + per a la gent 
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Arenys estrena nou equipament educatiu 
i encara el nou curs amb millores 
substancials a tots els centres 

REPORTATGE TORNADA A L’ESCOLA

L’Escola Sinera ja està al Bareu. El 7 de 
setembre l’alumnat va començar el curs 
amb la il·lusió d’estrenar aules, patis, 
menjador, biblioteca, gimnàs... Fins al mes 
de novembre quedaran alguns treballs 
d’acabats exteriors de l’escola que no in-
terrompen la feina que ja estan fent.
L’Escola Sinera va començar la seva his-
tòria a l’edifici Cassà, al carrer de Sant 
Pere, de seguida amb la il·lusió de poder 
tenir un centre propi. L’avantprojecte de 
l’escola nova es va presentar l’any 2005 al 
Calisay, davant de la comunitat educativa, 
i va ser el 2007 quan es va portar el pro-
jecte de construcció de l’escola a licitació, 
amb un pressupost de més de 6 milions 
d’euros i una durada prevista de 18 mesos 
de construcció. 

Però no tot va anar com s’esperava i l’em-
presa constructora va fer fallida. Totes les 
parts implicades es van posar a treballar 
perquè de seguida l’obra s’adjudiqués de 
nou i no es retardés més la construcció. 
L’abril de 2009 es van reprendre les obres 
amb l’objectiu fixat que el setembre de 
2010 el curs comencés al nou edifici. 

Va tenir un paper molt important en tot 
aquest procés la Comissió de Seguiment 
de les Obres de l’Escola, amb represen-
tants de la comunitat educativa del Sinera 
i dels tècnics i polítics de l’Ajuntament. La 
Regidoria d’Educació l’havia impulsat el 
2008 amb l’objectiu de fer seguiment de 
les obres, que els representants de l’esco-
la estiguessin en tot moment informats i 
s’escoltessin les seves inquietuds. 
L’estrena de la nova escola ha estat pos-
sible gràcies a la implicació i la feina duta 
a terme per tota la comunitat educativa 
arenyenca, sense la qual no seria possible 
millorar dia a dia l’educació a Arenys de 
Mar. Des de l’Ajuntament es vol fer ar-
ribar la felicitació i l’agraïment a tothom 
que ho ha fet possible. 
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TORNADA A L’ESCOLA REPORTATGE

L’Escola Sinera no ha estat l’únic equipa-
ment educatiu que ha aprofitat les vacan-
ces d’estiu per posar-se al dia. A l’Escola 
Joan Maragall s’ha dut a terme la nova 
instal·lació elèctrica a la planta baixa, a 
l’edifici annex de Can Josep i la primera 
fase al gimnàs. Aquesta actuació ha estat 
possible gràcies als fons del FEOSL, amb 
la prioritat de vetllar per l’eficiència ener-
gètica a la vila i l’estalvi que això suposarà 
en la despesa corrent d’energia. 
També al Joan Maragall, gràcies als Plans 
d’Ocupació sol·licitats, ha estat possible 
dur a terme una adequació integral de 
Can Josep, edifici annex a l’escola que 
acull la sala de mestres, les activitats ex-
traescolars, els despatxos de l’AMPA... 
S’ha fet una redistribució dels espais, amb 
treballs de pintura i paleta, i la millora dels 
lavabos i el pati interior. 
Els equipaments esportius de l’Escola i 
la cuina també han estat protagonistes 
aquest estiu, amb els arranjaments ne-
cessaris per encarar el nou curs escolar 
i, en concret, amb la col·locació d’un nou 
extractor de fums a la cuina, possible grà-
cies a la col·laboració de la mateixa escola 
i l’empresa de serveis que se n’encarrega. 
Quant a l’Escola Bressol La Raureta, tam-
bé ha estat objecte de les millores neces-
sàries per tenir l’equipament al dia. Però 
el que cal destacar és que el mes de se-
tembre s’ha adjudicat l’obra de la que serà 
la nova seu, definitiva, de l’Escola Bressol 
Municipal, que es construirà també al Ba-
reu i que posarà fi a la provisionalitat dels 
mòduls de La Raureta. Està previst que les 
obres comencin ben aviat.  

NO SE SUPRIMIRÀ CAP LÍNIA D’ESO A
ARENYS DE MAR

El Departament d'Educació ha confirmat a l'Ajuntament d'Arenys de Mar que la 
població continuarà amb les mateixes línies d'ESO, i per tant es desmenteix la pos-
sibilitat de suprimir-la que a final de setmana pronosticaven inspectors del mateix 
Departament al centre educatiu Els Tres Turons.
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REPORTATGE TORNADA A L’ESCOLA

EL SERVEI DEL PUnT DE 
connExIó A InTERnET 

ToRnA A obRIR A L’AULA 
D’InfoRMàTIcA

Continua en el darrer trimestre de 
l’any el Punt de lliure connexió a Inter-
net a l’Aula d’Informàtica del carrer de 

les Doedes, 23 d’Arenys de Mar.

Dies: dilluns, dimecres i divendres

Horari: de 18.00h a 21.00h

Una Nova Casa per a Nous Oficis a 
Arenys de Mar
Aquest projecte pren el relleu a l’Escola Taller, que tanta feina ha fet ens els últims 
anys a la vila
El SOC ha resolt favorablement la sol·licitud de l’Ajuntament d´Arenys de Mar per al nou pro-
grama “Noves cases per a nous oficis” que d’alguna forma substitueix les anteriors escoles taller. 
No més tard del dia 15 d’octubre, per tant, arrencarà aquest programa adreçat a 40 joves de fins 
a 25 anys amb preferència per a aquells qui no hagin acabat l’ensenyament secundari obligatori.
La “Nova Casa per a nous oficis” a la vila tindrà 4 especialitats: Instal·lació d’equips i sistemes de 
comunicació, instal·lació de sistemes fotovoltaics i eòlics, pintura, i tancaments d’alumini. Ubi-
cada a l’edifici Xifré com les anteriors escoles taller, aquesta nova casa per a nous oficis actuarà 
preferentment a l’escola Joan Maragall i tindrà una durada de 12 mesos. Per a més informació cal 
adreçar-se a la Regidoria de Promoció Local, a l’edifici Xifré.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Nous cursos 
d’informàtica 
gratuïts
La Regidoria de Societat de la 
Informació ha engegat aquest curs 
2010-2011 amb una nova proposta 
de cursos d’informàtica per a tothom, 
amb tres nivells d’ensenyament: 
bàsic, inicial i avançat. Aquests 
cursos són gratuïts i estan impartits 
per Arenys.Org. Estan inclosos en el 
projecte INTERACTUA, engegat per 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb el 
suport de la Diputació de Barcelona 
i faran especial atenció als serveis 
que dóna l’administració pública, 
local i supramunicipal, a la xarxa. 
Pròximament es faran monogràfics 
en aquest sentit, en concret dedicats 
al Consum, la Sanitat, l’Ensenyament 
i l’Associacionisme.

ESPORTS

El Gimnàs 
Municipal es posa 
en marxa després 
de les vacances 
d’estiu
Amb el mes d'octubre comença també un 
nou curs per al Gimnàs Municipal, al Com-
plex Esportiu Fondo de les Creus. El preu 
per trimestre, amb les bonificacions segons 
les ordenances fiscals vigents, és de 49,30 
euros. Les persones jubilades i pensionistes 
estan exemptes de pagament.

Nou curs, també per al Principal
El Teatre Principal ha presentat aquest se-
tembre la programació per al segon semestre 
d’aquest 2010. El 25è aniversari de la com-
panyia arenyenca Binixiflat Teatre ha obert 
aquesta programació, i amb Pep López i els 
Sopars de Duro, circ i més titelles, amb L’Es-
taquirot Teatre, completen l’oferta de Teatre 
Familiar fins a final d’any.
Quant a la programació adreçada als adults, el 
Principal engega aquest semestre una Mostra 
de Teatre Amateur del Maresme, amb tres 
comèdies que posaran en escena companyi-
es d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet. 
La dansa i la música (inclouen enguany música 

tradicional amb el Festival Folc), completen una programació que no oblida l’actuació de la coral 
L’Esperança -entitat que gestiona el Teatre Municipal-, el concert de Nadal amb la Raquel Xiberta i 
una novetat: una marató de contes de por i la Nit d’Ànimes per Tots Sants, una iniciativa que ha estat 
possible gràcies als organitzadors del Festival Arenys de Contes, amb la col·laboració de l’Associació 
d’Amics del Patrimoni Cultural Arenys.
A més, no oblideu que el Principal ofereix la possibilitat de veure òperes d’arreu del món en directe, 
ja que forma part del circuit català de cinema digital. Podeu consultar tot el programa al seu nou 
web, renovat i posat al dia perquè sigui més participatiu. Recordeu, teatreprincipal.cat.
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ALCALDIA

La consellera Tura, a Arenys de Mar
La consellera Montserrat Tura va signar, el 3 de setembre a Arenys 
de Mar, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departa-
ment de Justícia en matèria de mediació. Durant la visita a la vila, la 
consellera va inaugurar l’Espai Lila, va signar el Llibre d’Honor de la 
vila i va fer una visita als Jutjats. 

El Servei de Mediació, que es dóna de manera gratuïta, té la 
finalitat d’obrir vies de resolució de conflictes defugint esperes 
i resolucions. Els casos s’atendran a l’Espai Lila i es dirigiran cap 
a un professional format especialment per a la mediació, que 
ajudarà i donarà a les parts afectades les eines necessàries que 
facilitin una resolució consensuada del conflicte entre les parts, 
dins el marc legal.

ACTUALITAT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Servei de Mediació 
d’Arenys de Mar 
Des del Servei de Mediació d’Arenys de Mar (SEMAM), que 
coordina la Regidoria de Participació, s’atenen casos derivats 
des dels serveis i departaments municipals, i persones que 
accedeixen al Servei, incorporant en la seva dinàmica de fun-
cionament el mètode preventiu de casos. A més s’assessora i 
s’informa els professionals i persones que desitgen informar-
se sobre el funcionament de la mediació ciutadana.
Els Serveis que ofereix són la Mediació Comunitària, la Medi-
ació Veïnal, la Mediació Intercultural i l’assessorament a pro-
fessionals i agents socials.

Horari del Servei:
Dilluns, dimecres i dijous, amb cita prèvia de 9.30 a 13.30

Dia de visita personalitzada, dijous de 9.30h a 13.30h
Lloc: Edifici Xifré. C. Auterive s/n 08350 Arenys de Mar

Per contactar en horaris del Servei:  
Tel. 937 957 079 / 937 957 359 / 937 957 900  

Mòbil: 660061655.
Correu electrònic:  semam@arenysdemar.cat

Les aigües d’Arenys 
de Mar acolliran el 
Campionat d’Espanya de 
Creuers RI

El Club Nàutic d’Arenys 
de Mar acollirà del 8 a l’11 
d’octubre el Campionat 
d’Espanya de Creuers RI. Hi 
participaran les embarcacions 
més destacades de la flota 
del país i farà que aquell cap 
de setmana prop de 500 
persones s’acostin a la vila. A 
més, hi ha una sèrie d’actes 
programats per acompanyar 
el campionat i oberts a tota 
la ciutadania, com la visita al 
Port d’Arenys d’un IMOCA 
60 que ha fet la volta al 
món i que es podrà visitar 
lliurement. Es tracta del 
Mirabaud, que ha fet la volta 

el món en dues ocasions. L’estada del vaixell inclou, a més de la 
possibilitat de visitar-lo i en alguns casos sortir-hi a navegar, un 
taller de vela oceànica impartit per la medallista olímpica catalana 
Natàlia Via-Dufresne i l’experimentat regatista Sergi Tena.

L’Espai  Lila, punt 
de referència
L’Espai Lila es dóna a conèixer 
cada vegada a més vilatans i 
vilatanes, emergint com a punt 
d’atenció i informació sobre temes 
d’Igualtat per a homes i dones. En 
aquest espai hi podem trobar coordinats els següents serveis: 

Assessorament jurídic gratuït per a dones, sobre qualsevol •	
tema.
SIAD, servei informació i atenció Jurídica i Psicològica a la •	
dona en situació de violència, del Consell Comarcal.
Coordinació protocol de violència de gènere.•	
Servei de Mediació Familiar.•	
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ACTUALITAT

EN OBRES
Les obres de reurbanització de la Riera han engegat de 
nou després del descans estival, ara a la banda de ponent 
de la Riera. El procés és similar al que es va dur a terme a 
llevant, i per tant els primers treballs estan encaminats a 
canviar els serveis que passen per sota la vorera. Recordeu 
que per a qualsevol dubte hi ha una persona a l’Ajuntament 
destinada a atendre qualsevol consulta sobre el tema. 

El Sistema de Gestió Ambiental 
de les platges d’Arenys estableix, 
de manera documentada, com 
s’ha de dur a terme la gestió de 
les platges del municipi (Cavaió, 
Picòrdia, Roques d’en Lluc i 
Musclera) per minimitzar la 
incidència que tenen sobre el 
medi els usos i les activitats que 
s’hi desenvolupen. 
Perquè aquest sistema sigui 
homologable a d’altres sistemes 
similars implantats en d’altres 
localitats litorals, el Sistema 
de Gestió Ambiental de les 
platges d’Arenys s’ha ajustat als 
requeriments que estableixen 
normes de referència en el camp 
dels Sistemes de Gestió Ambiental, 
com són la norma internacional 
ISO 14001 i el Reglament 
1221/2009 del Parlament Europeu 
i del Consell (reglament EMAS).
A final d’aquest estiu un auditor ha 
donat el vistiplau a la feina feta i les 
platges d’Arenys ja es poden comptar 
entre les distingides a Catalunya.    
Des de l’any 2008, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar estava en pro-
cés d’implantació i certificació 
d’aquest sistema, que ha comptat 
amb el suport econòmic del De-
partament de Medi Ambient i Ha-
bitatge de la Generalitat. 
Implantar i aplicar un Sistema 
de Gestió Ambiental introdueix 
notables millores en la gestió de 

PLATGES

Les platges d’Arenys han estat distingides 
a nivell europeu per la qualitat en la 
gestió ambiental

les platges, entre les quals cal 
destacar els següents:
l Identificar i controlar els 
aspectes ambientals, impactes i 
riscos rellevants existents a les 
platges del municipi, així com 
les potencials emergències que 
poden esdevenir.
l Garantir el compliment de la 
normativa ambiental aplicable.
l Garantir la plena coordinació 
entre tots els agents implicats en 
la gestió de les platges.
l Potenciar la millora ambiental 
contínua de l’estat de les platges 
i de tots els serveis i activitats 
associats.
l Planificar i programar les 
actuacions de millora ambiental que 
cal desenvolupar a les platges.

l Fomentar l’adopció de 
pràctiques de gestió ambiental 
per part de les empreses externes 
que treballen a les platges (Servei 
de Neteja, Servei de Vigilància 
i Socorrisme), però també per 
part de totes les concessions 
(guinguetes).
l Potenciar la informació 
ambiental d’interès dels usuaris/es 
de les platges, en el marc del que 
preveu la nova Directiva d’aigües 
de bany.
l Oferir als usuaris/es de les 
platges la garantia que la gestió 
d’aquests espais compleix la 
legislació ambiental vigent i que 
s’endeguen accions de millora 
ambiental contínua.
l Optimitzar els consums de 
recursos utilitzats a les platges, de 

PRoTocoL 
D’AcTUAcIó En cAS 

DE VESSAMEnTS 
D’AIgüES 

RESIDUALS A LA 
PLATjA

Després de l’episodi d’aboca-
ment d’aigües residuals a la llera 
de la Riera, al terme municipal 
d’Arenys de Munt, el passat mes 
d’agost, la Comissió Tècnica de 
Platges va procedir a elaborar 
un protocol d’actuació en ca-
sos d’abocament o vessament 
accidental d’aigües residuals a 
les lleres de la Riera o els rials 
i que poden desembocar a les 
platges. Aquest protocol va ser 
presentat a la Comissió Tècnica 
de Platges de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, després que l’ACA 
ho demanés a l’Ajuntament en 
tractar-se d’una mesura pione-
ra i única a les costes catalanes.

manera especial l’aigua i l’energia, 
i garantir el màxim aprofitament 
dels residus a través del seu 
reciclatge.
l Protegir i conservar els sistemes 
naturals de les platges.
l Prevenir i corregir aquelles 
situacions d’emergència que 
puguin afectar a les platges.

Millores en l’ordenació de vehicles al 
passeig de la Musclera
ja és una realitat la reordenació dels es-
tacionaments al passeig de la Musclera. A 
partir d'ara els vehicles estacionaran no-
més a la banda de mar, però no a sobre de 
la vorera com havia estat passant fins ara. 
Per evitar aquestes conductes incíviques, 
s'han col·locat jardineres a la vorera dels 
edifici i, així mateix, s’han posat algunes pi-
lones per protegir l'accés a les zones dels 
comptadors de les guinguetes.
A més del fet que ara les voreres són practi-
cables per als vianants i que hagi millorat la imatge de l’entorn, l'actuació ha suposat una gran 
millora en la seguretat, ja que a partir d'ara podran passar camions de bombers i ambulàncies 
pel passeig per atendre qualsevol emergència que es pugui produir, cosa impossible abans 
amb cotxes estacionats a banda i banda.

FOTO



9

ACTUALITAT

PROMOCIÓ LOCAL

Un Punt 
d’Autoservei 
per accedir 
al Servei 
d’Ocupació 
de Catalunya
El Servei d’Ocupació de 
Catalunya, el SOC, dins de 
la seva política de millora de 
l’atenció ciutadana, ha ofert a 
diferents ajuntaments d’arreu 
de Catalunya  la possibilitat 
d’incorporar, dins de les seves 
seus i edificis administratius, 
un punt d’autoservei com s’ha 
fet amb les oficines de Treball , 
on ja estan funcionant amb un 
considerable èxit.

La implantació dels Punts 
d’Autoservei (PAS) en les de-
pendències municipals perme-
trà que els ciutadans puguin 
accedir a algunes de les infor-
macions i tràmits que es duen 
a terme en les  oficines de Tre-
ball sense la necessitat de des-
plaçar-se, en el cas d’Arenys 
de Mar, fins a Mataró. 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar 
s’ha volgut acollir a aquesta 
iniciativa i per aquesta raó ha 
demanat al Servei d’Ocupació 
de Catalunya que un d’aquests 
Punts d’Autoservei.

Multes de 750 € fins a 3.000 €
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha detectat en aquest punt reiterats 

abocaments de brossa i trastos vells.

Podeu trucar al telèfon de recollida gratuïta de voluminosos 
93.790.55.60 i us ho vindran a buscar a la porta de casa.

Us recordem que no es pot llençar la brossa abans de les 20 hores

OBRES I SERVEIS

Prou deixalles al carrer! 
La Regidoria d’Obres i Serveis ha col·locat a les illes de recollida selectiva i els punts més conflic-
tius de la vila cartells recordatoris de la prohibició de deixar les escombraries o els trastos vells al 
carrer fora de les hores o zones de recollida. Els mateixos cartells recorden a la ciutadania que hi 
ha sancions previstes d’entre 750 i fins a 3.000 euros per a les persones infractores. 
En aquest sentit, la Policia Local i el zelador municipal han fet feines d’inspecció de les deixalles 
il·legals i ja s’ha procedit a fer la tramitació corresponent.

SEGURETAT CIUTADANA I 
PREVENCIÓ

Detingudes 
diverses 
persones per 
robatoris a 
Arenys de Mar
Les forces policials que 
actuen a Arenys de Mar 
–Policia Local i Mossos d’Es-
quadra– van detenir a mit-
jan mes d’agost les persones 
presumptament responsa-
bles de diversos robatoris 
a la vila aquest estiu. D’una 
banda es va detenir una 
dona que havia robat a dife-
rents establiments comerci-
als amenaçant amb un gani-
vet, i de l’altra es va detenir 
un grup de tres persones 
que robaven collarets d’or 
estirant-los al mig de la via 
pública. Tots ells van passar 
a disposició judicial.

CIVISME

La neteja, el punt que més 
preocupa els arenyencs en 
matèria de civisme

“Quins comportaments cívics creus que es poden millorar al 
teu carrer o zona on vius?” ha estat la pregunta que la Regidoria 
de Civisme ha fet fins aquest mes de setembre per conèixer de 
primera mà què és el que més preocupa a la ciutadania. La neteja, 
els sorolls i els temes relacionats amb la tinença d’animals de com-
panyia són els tres temes principals que han arribat a la Regidoria, 
que ara passarà aquesta informació als responsables de l’elabora-
ció de l’Ordenança de Civisme i Convivència d’Arenys de Mar. 
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ACTUALITAT

CULTURA

Iniciats els treballs de restauració 
d’una escultura de Josep Llimona al 
cementiri d’Arenys
Els treballs  de restauració d’una escultura de Josep 
Llimona al cementiri d’Arenys s’han dut a terme aquest 
mes de setembre. Les restauradores Natàlia Sánchez i 
Alícia Santomá, especialistes en la restauració d’escultura 
funerària, i sota la supervisió del Centre de Restauració de 
Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, han començat 
els treballs de neteja d’aquesta escultura afectada per la 
pol·lució ambiental i la humitat. L’estàtua estava afectada per 
la “costra negra” tal i com la denominen els restauradors i 
presentava un aspecte ennegrit.
L’obra està situada en el sepulcre de la família Mundet i data 
de l’any 1901. Com ja havíem anunciat, el Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació va concedir una 
subvenció a l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la 
restauració d’aquesta figura. 
Més subvencions per al Museu
Aquesta no ha estat l’única subvenció que el Museu d’Arenys 
ha rebut en aquests últims mesos del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació. En concret, el Museu ha rebut 5.192 euros per destinar a la documentació 
i fotografia del fons del Museu; 3.064 euros per treballar en la col·laboració entre museus, per a la 
realització d'una web dels tres museus que formen el Circuit: CDMT, Museu de l'Estampació de 
Premià de Mar i Museu d'Arenys de Mar; i encara 1.899 euros més que es destinaran a l’actualització 
de la potència elèctrica del dos edificis del Museu d’Arenys, al carrer de l’Església.

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Endavant amb 
la dignificació 
de l’Arxiu 
Administratiu
El Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació ha atorgat a l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar una subvenció de 5.683,47 
euros per elaborar i redactar un manual 
de normes i procediments d’arxiu per a la 
documentació activa i semiactiva i formar 
personal de les unitats en la seva aplicació 
pràctica. Aquesta actuació s’emmarca amb 
la feina que s’està duent a terme des de 
la Regidoria d’Administració General per 
endreçar, fer accessible i dignificar l’Arxiu 
Administratiu d’Arenys de Mar.  

L’Associació de Restauradors d’Arenys de 
Mar, junt amb la Confraria de Pescadors i 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, engeguen 
una nova edició de les Jornades Gastronò-
miques del Calamar, les quinzenes. De l’1 al 
31 d’octubre, restaurants d’Arenys de Mar, 
però també de les poblacions veïnes, tin-
dran en el seu menú diferents plats amb el 
calamar com a protagonista. 
Com sempre, a més dels menús als restau-
rants, el Calamarenys ofereix altres actes 
relacionats amb les jornades gastronòmi-
ques, com la subhasta pública de peix, el 
concurs de plats cuinats amb calamar i al-
tres novetats, com un vespre de tapes de 
calamar a la plaça del Mercat. 
Tota la informació al web municipal, arenys-
demar.cat, i als restaurants col·laboradors.   

PROMOCIÓ LOCAL

Quinze anys de 
Calamarenys

GENT GRAN

+ per a la gent 
gran
Sota aquest títol la Regidoria de la Gent Gran 
afronta un repte, la Diada de la Gent Gran, total-
ment renovada i ampliada a un mes sencer. L’oc-
tubre és, aquest any, també, el mes de la gent 
gran. Conjuntament amb les entitats que majori-
tàriament tenen al centre de les seves inquietuds 
i activitats a la gent gran s’ha preparat un mes 
sencer d’accions per donar a conèixer el que re-
alment es belluga a la vila per a les persones de 
més de 65 anys. 
Tothom hi està convidat amb la voluntat que 
les entitats donin a conèixer tota la seva oferta 
i que, de mica en mica, es pugui anar conei-
xent les necessitats reals d’un col·lectiu, el de 
la gent gran, que ha canviat molt en els últims 
anys i que, de ben segur, té inquietuds i inte-
ressos ben joves.  

5 d’octubre. Teatre Principal. L’Aula d’Exten-
sió Universitària et convida a participar, gratu-
ïtament, al seu acte inaugural.

21 d’octubre. Cafè del Ateneu. L’Ateneu 
Arenyenc et convida a participar i amb un bon 
cafetonet, a la distesa xerrada que mantindran 
en Joan Pons i en Ramon Verdaguer sobre les 
mil i una històries de l’Ateneu.

23 d’octubre. Calisay. L’Esplai et convida a 
visitar l’exposició de treballs i a fer un bon tast 
de xocolata desfeta.

28 d’octubre. Diada “+ per la gent gran”. 
Una festa divertida i plena de ritme que en-
guany es farà a la Sala de Festes de l’Ateneu. 
Gratuït. Places limitades, cal tiquet d’adquisi-
ció prèvia. 

29 d’octubre. Teatre Principal. Mostra de 
música, dansa... i un regal sorpresa que entre 
tots fem als “+ grans”. Gratuït. Places limita-
des, cal tiquet d’adquisició prèvia.

Durant el mes d’octubre

Vocalia de Jubilats. Mostra fotogràfica de 32 
anys d’història d’una entitat que fa convivència.

Taller de la memòria. Inici de curs. Si vols 
participar en el proper curs i informació ja pots 
inscriure-t’hi.
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PRESSUPOST PARTICIPATIU 2011

On vols que l’Ajuntament inverteixi 150.000 
euros el 2011? Vota les teves prioritats!
El dia 15 d’octubre s’inicia la votació per escollir quines de les obres proposades pels veïns i veïnes d’Arenys durant 
els mesos de maig i juny i que es duran a terme el 2011. La votació s’emmarca dins el procés de participació en 
el pressupost 2011 i dura fins al 31 d’octubre.

PRoPoSTES D’obRES noVES I PRESSUPoSTADES AQUEST AnY

1.- Reposar l’arbrat a 
la zona industrial (11 
alvizzies, 20 alzines a 
Valldegata, i 13 alvizzies 
des de Molí de Mar a 
Sepí)

7.900,00 euros

2.- Disseny i senyalització 
de l’itinerari “coneguem 
els espais verds d’Arenys” 
Recorregut que inclou setze 
punts d’interès de la vila, des de 
la Plaça de l’Ajuntament passant 
pel nucli urbà i zones verdes fins 
a la platja de la Picòrdia

21.406,36 euros

3.- Urbanitzar la baixada 
Sant Rafel. Priorització 
vianants: anivellació 
voreres

70.000,00 euros

4.- Asfaltar el carrer 
Santa clara

32.000,00 euros

L’elaboració dels pressupostos municipals ja està en marxa. A banda 
de la feina interna de cada departament de l’Ajuntament per adequar 
els projectes previstos el 2011 a la realitat econòmica del moment, la 
Regidoria de Participació Ciutadana coordina des de fa mesos el procés 
que ha de culminar amb una votació directa per part de la població d’una 
sèrie d’actuacions a realitzar el 2011 amb un pressupost de 150.000 
euros. 

Per quart any consecutiu, els veïns i veïnes d’Arenys de Mar tenen 
l’oportunitat d’escollir directament on anirà destinada una partida 
pressupostària. A causa de la conjuntura econòmica, que ha fet 
minvar els pressupostos generals de l’Ajuntament, aquest any l’import 
destinat a aquesta actuació també s’ha reduït fins als 150.000 euros, 
com en l’última edició. 

Durant els mesos de maig i juny l’Ajuntament va recollir gairebé 
700 accions proposades per arenyencs i arenyenques, de les quals 
32 han resultat tècnicament viables i s’adapten a la partida de 
manteniment i millora de l’espai públic oberta a la participació. 
D’altres propostes no incloses en el procés de votació han passat 

directament als departaments corresponents perquè es duguin a 
terme, ja que ja estaven previstes.

Del 15 al 31 d’octubre, tothom a votar

El període per triar les prioritats de cadascú, és a dir, per votar les 
propostes, és del 15 al 31 d’octubre de 2010. Per exercir el dret a vot 
només cal tenir més de 16 anys i estar empadronat a Arenys de Mar. 

Trobareu les urnes als diferents equipaments municipals, al Mercat 
Municipal, al Poliesportiu i a les botigues que tenen el símbol Participa! 
Podeu retallar la butlleta de més avall o bé recollir-ne més a qualsevol 
dels punts de votació. Recordeu que també podeu votar a través del 
web municipal, arenysdemar.cat. 

Els dissabtes 16, 23 i 30 d’octubre també trobareu una taula d’informació 
i votació a la porta del Mercat Municipal, on justament hi haurà durant tot 
el període de votació una exposició sobre l’evolució del procés durant 
aquests anys i les obres que s’han fet. 

El resultat de la votació es farà públic el dia 9 de novembre i es podrà 
consultar tant al web municipal com a l’ATR del mes de desembre. 
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PRESSUPOST PARTICIPATIU 2011

5.- Urbanitzar i treure 
voreres del carrer de la 
font

89.916,00 euros

9.- Urbanitzar el carrer 
Escaravar

40.000,00 euros

13.- convertir el pati 
del col·legi cassà en una 
pista Poliesportiva d’ús 
públic

30.000,00 euros

6.- Urbanitzar el carrer 
de Sant Roc

103.368,00 euros

10.- Arranjament de la 
plaça de l’Ajuntament

90.000,00 euros

14.- Il·luminació de cinc 
edificis històrics de la vila

45.000,00 euros

7.- Urbanitzar el carrer 
josep Miquel Vergés

62.304,00 euros

11.- Arranjament 
d’irregularitats i voreres 
del carrer Margarides

99.300,00 euros

15.- Urbanitzar la 
placeta de josep Maria 
Arnau i el tram del 
carrer bisbe català fins a 
la Riera

108.570,00 euros

8.- Asfaltar el carrer 
calella

36.000,00 euros

12.- cartellera digital al 
cc. cALISAY

10.000,00 euros

16.- Ampliació en 400 
metres de l’espai dels 
carrers que formen 
part dels itineraris dels 
camins escolars

72.000,00 euros
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PRESSUPOST PARTICIPATIU 2011

Procés participatiu del Pressupost 2011
Del 15 al 31 d’octubre podeu dipositar 
el vostre vot a les urnes que trobareu a:

Equipaments:

Biblioteca P. Fidel Fita - c. Bonaire, 2
C. C. Calisay - Riera del Pare Fita, núm. 31
Ajuntament d’Arenys de Mar – Riera del Bisbe Pol, núm. 8
Edifici Xifré – Carrer d’Auterive, s/n 
Centre d’Atenció Primària, CAP – Carrer d’Auterive, s/n 
Serveis Socials - Mòduls de Can Nadal, s/n
Oficina de la Brigada Municipal- carrer de les Doedes, 23-25
Mercat Municipal – Riera del Bisbe Pol, núm. 80
Complex Esportiu Fondo de les Creus – carrer Fondo de les Creus, s/n

Recordeu que també podeu votar a través del web municipal (www.arenysdemar.cat)

Establiments comercials:

El Set Ciències, carrer Anselm Clavé, núm. 9
Can Badosa, riera del Bisbe Pol, núm. 14
Milar Artigas, riera del Bisbe Pol, núm. 100
Vídeo Trip, carrer Bisbe Vilà Mateu, núm. 5
Open Vídeo, riera del Pare Fita, núm. 100
Perruqueria French, carrer Vallgorguina, núm. 3
Urban Sport, habitatges Sagrada Família, núm. 8
M. Rosa. Una Mica de Tot, carrer Barcelona, núm. 3-5
Llibreria Arenys, carrer Doedes, núm. 59
Can Quintí, carrer de la Torre, núm. 56
Ariadna 2, plaça de l’Església, núm. 8
Estudi Fotogràfic Mireia, carrer d’Avall, núm. 14
Base Urban Sport, riera del Bisbe Pol, núm. 13
Piany, riera del Bisbe Pol, núm. 91
Ferreteria Muñoz, riera del Pare Fita, núm. 81-85

17.- Instal·lació 
d’aparcaments per a 
bicicletes a diferents 
llocs de la vila

5.000,00 euros

21.- Asfaltar el carrer 
Plana d’en fornaguera

12.000,00 euros

18.- Asfaltat del carrer 
de josep baralt

15.500,00 euros

22.- Asfaltar el carrer 
olivar, el tram des de la 
Riera fins al carrer Sant 
Zenon

9.000,00 euros

19.- Asfaltar el rial de Sa 
clavella, el tram des del 
fondo de les creus i el 
carrer Valldemaig

32.500,00 euros

23.- Senyalització 
comercial i de serveis

5.000,00 euros

20.- Asfaltar el rial de 
Sa clavella, el tram des 
del carrer bonaire fins al 
carrer Anna Maria Ravell

50.000,00 euros

24.- Urbanitzar el carrer 
d’en Riera, el tram des 
del carrer Andreu guri 
fins a la plaça del casino

100.080,00 euros
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Quines obres cal fer aquest any?
VOTA LES TEVES PRIORITATS!!!
Escolliu les CINC obres de millora de carrers, places i platges que cregueu que són més importants i que cal dur 
a terme dins l’any 2010

Obra núm 1:______   Obra núm 2:______   Obra núm 3:______   Obra núm 4:______   Obra núm 5:______  

Nom i cognoms*:_________________________________________________________________________

DNI*:________________________
*Dades obligatòries, amb l’objectiu de validar que qui vota està censat/da a Arenys de Mar. Les dades personals i els vots seran introduïts en bases de dades diferents a fi de 
garantir la confidencialitat del vot.

25.- Arranjament de la 
plaça de la Mina

15.500,00 euros

29.- Urbanitzar el carrer 
de Sant Ramon

110.000,00 euros

26.- Urbanitzar el carrer 
Sant gabriel

150.000,00 euros

30.- consolidar el mur 
del Pla dels frares

30.000,00 euros

27.- Instal·lació de fanals 
solars fotovoltaics al parc 
de can Quintana

35.000,00 euros

31.- construcció de 
passos elevats per a la 
reducció de la velocitat 
dels vehicles

8.000,00 euros

28.- Asfaltar tram lateral 
dret de la Riera, entre 
el carrer de l’olivar i el 
carrer bisbe Vilà i Mateu

20.800,00 euros

32.- Arranjament 
del carrer plana del 
Paraïso entre el carrer 
Arquitecte gaudí i el 
carrer Avicultura

51.505,00 euros
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  ELS GRUPS POLÍTICS OPINIÓ

Per sempre, Arenys

Des d’ICV hem treballat de valent per donar re-
llevància a les propostes educatives des de l’escola 
bressol fins a l’Institut, i al nostre compromís amb 
l’escola pública, i també amb i per l’Aula de Forma-
ció d’Adults, Escola de Música i l’escola concertada. 
Ens sentim satisfets de la feina que es fa des de la Re-
gidoria d’Educació, amb l’Assum Balliu al capdavant i 
amb el treball iniciat per l’Oriol Ferran. 
Aquest estiu ha estat d’un treball intens: l’escola Sinera 
ha començat el curs al nou edifici del Bareu. Construir-
lo i posar-lo en marxa ha estat un dels grans reptes 
d’ICV d’aquest mandat: hi hem destinat moltes ener-
gies. La recompensa ha estat que el curs ha començat 
sense cap contratemps i amb total normalitat.
A l’escola Joan Maragall s’ha aprofitat l’estiu també 
per millorar la instal·lació elèctrica, una aposta per 
l’estalvi i l’eficiència energètica, actuació que amb al-
tres reformes i treballs era molt necessària per tenir 
l’edifici al dia. 
Al setembre s’han licitat les obres de la nova esco-
la bressol municipal, substituirà la provisionalitat de 
l’equipament de la Raureta i farà que el Bareu aculli 
també els arenyencs més petits. Hem celebrat tam-
bé la decisió del Departament d’Educació de mante-
nir les mateixes línies d’ESO a la nostra vila, fet que 
ens garanteix la qualitat de l’educació a les aules.
Totes les persones que formen part de la comunitat 
educativa, direccions, professionals, AMPA, consells 
escolars i de participació, comissions, personal de 
neteja i serveis, han estat peces clau i imprescindi-
bles per seguir fent d’Arenys una vila educadora. 
Moltes gràcies!

Arenys aconsegueix 
la norma EMAS i ISO 
14001

Amb l’Educació no s’hi juga!

Des que va començar aquest mandat, Esquerra ha apos-
tat molt fort per les nostres platges, per obrir Arenys al mar 
i per fer que tots els arenyencs gaudim durant tot l’any de 
la natura i el medi ambient, tan a prop, però a voltes tan 
oblidat. 
L’any 2007, el regidor Ponsarnau va crear la Comissió Tèc-
nica de Platges, integrada per tècnics de diferents àrees de 
l’Ajuntament que tenen incidència a les platges amb la fina-
litat d’optimitzar els mitjans i els recursos propis per fer de 
les nostres platges un lloc mediambientalment sostenible i 
agradable per a tot tipus de persones (banyistes, famílies, 
esportistes, naturalistes). 

L’any 2009 vam aconseguir el distintiu de Bandera Blava, 
revalidat aquest 2010. I seguint amb aquesta tasca i aquest 
esperit, durant tot el 2010 hem passat una auditoria medi-
ambiental per fer realitat la gestió sostenible i de qualitat 
ambiental de les nostres quatre platges, a través del reco-
neixement de la reglamentació mediambiental internacional 
ISO 14001 i de la normativa europea del Sistema d’Audi-
toria de Gestió Ambiental (EMAS). I ho hem aconseguit! 
La nostra feina ha estat avaluada, reconeguda i certificada, 
posant-nos al mateix nivell que platges com les de Roses, 
Salou, Calonge, Barcelona, Tarragona o Palamós. 

Així Arenys ha aconseguit certificar una gestió de les plat-
ges respectuosa amb el Medi Ambient durant tot l’any i de 
manera continuada, amb una certificació objectiva i contras-
tada, optimitzant la gestió de les platges, per contribuir a 
millorar-ne la qualitat mediambiental, establint mesures de 
control i seguiment dels aspectes ambientals, disposant de 
mecanismes de millora contínua i incidint amb tot els actors 
que conflueixen a les platges. 
En definitiva, Arenys pot presumir de comptar amb el re-
coneixement internacional de la gestió ambiental de les 
seves platges.

Carta oberta d’un 
regidor ...

Ens calen respostes:

u Per què el govern es preocupa tant de la bandera 
blava a la tercera platja i permet que la platja de la 
Picòrdia sigui una claveguera???
u Per què el govern no retorna els diners sobrants 
de les obres de Sant Elm als veïns que els van apor-
tar, parlem de 43.000 euros???

u Per què les obres als carrers Vilà Mateu, Sant 
Josep i Sant Ramon fa més de dos mesos que han 
començat i no s’hi treballa???

u Per què les obres de reurbanització de la Riera 
no es reprenien passada la temporada d’estiu (15 de 
setembre)???

u Per què no ens mostren el projecte definitiu de 
regeneració ambiental de la tercera platja???  Final-
ment, quants aparcaments hi haurà???

u Per què hem hagut de veure tot l’estiu el passeig 
Xifré ple de tanques??? Quan s’arreglarà l’esvoranc i 
s’eliminaran les rates??? I els coloms???

u Per què a vuit mesos del final de legislatura encara 
tenim pendent la recollida selectiva de brossa i pa-
guem multes a la planta de Mataró???

u Per què la regidora d’Esports no va assistir a l’ho-
menatge d’en Cesc Fàbregas???

u Per què no torna d’una vegada el Mercat Setma-
nal dels dissabtes al seu lloc original com demana la 
majoria de la ciutadania???

M’he pres la llibertat d’utilitzar aquest espai per aco-
miadar-me. No sé si m’extralimito en les meves facultats, 
perquè aquest és un “espai polític”, dedicat exclusivament 
a la política municipal.
Però si m’ho permeten, voldria utilitzar aquestes ratlles per 
acomiadar-me del món municipal. I ho vull fer donant les 
gràcies a tos els regidors, que per cultura democràtica hem 
sabut ser companys; al meu amic i estimat SANTI HERCE, 
que sense ell mai hagués estat on estic; al meu amic Miquel 
Rubirola, perquè va confiar en mi i perquè em va ensenyar 
molta part del que sé; a una altra persona que avui no està 
amb nosaltres, que em va ensenyar el més bàsic de la políti-
ca municipal i em va donar tota la confiança per seguir llui-
tant durant anys, a qui sincerament pels seus consells trobo 
molt a faltar: és l’exalcalde senyor Mariano Salmerón, a qui 
recordo moltes vegades pels seus principis i que necessita-
ria avui al meu costat. També a Manel Calvo, gràcies a qui 
vaig apendre què era un PLE DE PRESSUPOSTOS. Reconec 
la seva eterna paciència vers a mi. Era un molt bon company 
que em va saber molt greu perdre, com a company però 
també com a amic.  
Gràcies a la Brigada Municipal per ajudar-me a dur a terme 
els meus projectes, a tots els arenyencs que amb la seva 
paciència i bon fer van confiar en una regidora perquè els 
solucionés problemes; les associacions veïnals són un gran 
suport a l’àrea de Serveis, ho he viscut i ho agraeixo profun-
dament, això és participació ciutadana. En algunes ocasions 
vaig estar a l’alçada, en altres no. M’acomiado avui amb la 
seguretat que els que vinguin ho faran millor que jo, que el 
partit que fins avui he representat estarà  més ben repre-
sentat amb els meus succesors, a qui desitjo molta sort i 
un bon futur. 
Molt satisfeta d’haver servit al meu poble i disculpes en allò 
que no he fet bé. PER SEMPRE, ARENYS.

ROSA ZARAGOZA

Des del PSC treballem amb intensitat per 
complir amb els nostres compromisos electo-
rals, i com a mostra més recent tenim la cons-
trucció de la nova Escola Sinera. 

Aquesta obra, sol·licitada des de fa alguns 
mandats i sobre la qual es portava parlant des 
de fa molt de temps, ja és un fet, no pas sense 
entrebancs. La fallida de la primera empresa 
constructora va entorpir el procés d’execu-
ció de l’obra, i per això ha estat vital el treball 
intens de negociacions per fer realitat la seva 
construcció fins a arribar a bon port. El poble 
d’Arenys ja té una nova escola, de la qual po-
drem gaudir com a poble: noves aules, patis, 
sales d’estudi, biblioteca, noves instal·lacions 
esportives… perquè és important una educa-
ció de qualitat per a la nostra mainada.

La construcció d’aquesta escola també suposa 
una descongestió dels serveis que recauen en 
l’actualitat, principalment a una banda del nos-
tre poble. Ja hi ha escola de primària a llevant 
i a ponent, i la propera obra en aquest àmbit 
serà l’escola bressol... en definitiva, de mica en 
mica Arenys s’actualitza i canvia la cara.

De forma excepcional aquest cop volem utilitzar 
aquest espai en la revista municipal per parlar del nostre 
grup, Veïns Independents d’Arenys de Mar (VIA), dic de 
forma excepcional, perquè la nostra prioritat han estat i 
són les necessitats de la gent d’Arenys . 
Ens ha sorprès la decisió d’un dels membres fundadors 
de VIA, Lluís Blanchar, d’abandonar el grup perquè no 
som prou electoralistes: no tenim la presència mediàtica 
que ell considera imprescindible i pel posicionament so-
biranista del regidor i portaveu, Alex Acero, plenament 
legítim, però que pot suposar la pèrdua de vots en les 
properes eleccions.
Com a regidor de l’Ajuntament i com a grup municipal 
és la nostra obligació i deure moral treballar dia a dia 
per resoldre els problemes que el municipi té plantejats, 
que no són pocs. Els resultats electorals haurien de ser 
la conseqüència de la valoració ciutadana de si la feina ha 
estat ben feta o no, si mereixem la confiança per repe-
tir presència al consistori i no pas conseqüència d’anar 
fent notes de premsa per picabaralles estèrils, deixant 
al marge els problemes de la gent, per tal d’adquirir 
notorietat. 
Per últim, vull testimoniar de manera clara i rotunda que 
la diversitat al si del grup és mes viva que mai, VIA no 
és un partit independentista, però tampoc és antiinde-
pendentista, des de la diversitat es va donar suport a les 
consultes populars perquè rauen en el dret inalienable a 
decidir de les persones, també les d’Arenys de Mar.

Aleixandre Acero i Xerta. 
Regidor i portaveu del grup VIA  

Complint compromisos: 
l’Escola Sinera, un fet.




