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Farmàcies Arenys de Mar: 
ABRIL:  ..................................................................... Bisbe Pol, 72 (93 792 33 01)
BALLESTER:  ..........................................................Pare Fita, 109 (93 792 40 55)
BERTRAN FITA:  .......................................................Pare Fita, 75 (93 792 14 46)
SERRACANTA:  ............................................................ D'Avall, 18 (93 792 14 71)
BUSQUETS:  ........................................................... Pau Costa, 39 (93 853 61 91)
DORADO:  ..................................................................Pare Fita, 32 (93 792 58 77)
RIGOLA:  .....................................................Plaça de l'Església, 3 (93 792 02 37)
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Arenys s’omple de flors
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608 308 894 (urgències)
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CALENDARI DEL 
CONTRIBUENT: 

www.arenysdemar.cat

 facebook AjArenys
 Twitter @AjArenys

OAC Ajuntament 
d’Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres 
de 8:30 a 14 h.

Omplim de color 
i natura la vila

Corria l’any 2007 quan Arenys de Mar 
va veure néixer la primera edició 
de l’Arenys de Flors. Llavors es va 

fer sota el paraigua d’una mostra d’or-
quídies, fet que ha tingut una continuï-
tat en la resta d’edicions. I, si bé en els 
anys successius aquesta mostra floral es 
va fer emmarcada sota alguna temàtica 
concreta (Titelles i Flors, Onades i Flors,  
Arts i Flors, Flors i Capelles, etc.), en els 
darrers anys s’ha apostat per la marca 
Arenys de Flors. 

I mentre les primeres edicions se centraven a 
mostrar places, carrers i eixides ornamenta-
des, d’un temps ençà s’ha apostat per fer-ne 
partícip a tota la vila, convidant veïns i comer-
ços a sumar-se en aquest esclat de color.

Hem arribat, doncs, a l’11a edició d’un esdeve-
niment més que consolidat i amb el qual hem 
aconseguit que el primer cap de setmana de 
juny sigui sinònim de flors i decoració floral a 
la nostra vila. Gràcies a tots els qui hi parti-
cipeu i l’enhorabona pels qui en gaudiu!

Ens plantem a les portes de l’estiu, sinònim 
de bon temps, platja i Festa Major. Un perí-
ode en què tothom fa vida al carrer i les 

activitats ens conviden a sortir de casa i gaudir 
dels magnífics espais d’Arenys de Mar. D’aquí a 
ben poc tocarà celebrar Sant Zenon i es tornarà 
a demostrar que la nostra és una vila ben plena 
de vida.

La realitat, però, ens diu que Arenys de Mar és un 
dels municipis amb més activitats programades 
durant tot l’any, èxit indiscutible del gran teixit 
associatiu que tenim. Les cartelleres municipals 
es queden petites per poder anunciar tot allò que 
fem a la vila i ens manquen hores del dia per po-
der assistir a cadascuna de les propostes. Sens 
dubte, és tot un privilegi, alhora que cal agrair la 
tasca impagable que realitzeu cadascuna de les 
entitats de la vila.

Precisament, una de les activitats que s’han portat 
a terme recentment a Arenys ha estat la celebració 
del 175è aniversari de les Escolàpies, escola funda-
da el 1842 per la Mare Paula Montal, de la qual vol-
dria destacar el seu paper i la seva lluita per acostar 
l’educació als infants i, en especial, a les dones. Ella 
va ser tota una pionera en la creació d’escoles per 
a noies, una cosa totalment inexistent llavors. És 
important recordar aquesta tenacitat, aquest sentit 
crític, aquesta lluita per allò que és just, i la neces-
sitat de continuar caminant cap a una igualtat real 
entre homes i dones. La Mare Paula va obrir el camí 
i és la nostra obligació continuar-lo fins que assolim 
aquest objectiu. •

Que passeu una bona revetlla!

 Annabel Moreno Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

PRIMER SEMESTRE 
DE 2017
CONCEPTE I PERÍODE 
DE PAGAMENT

•  Impost Béns 
Immobles Urbans 
(1a fracció domiciliats) 
2 de maig

•  Impost Béns 
Immobles Urbans 
(2a fracció domiciliats) 
1 de juny

•  Impost Béns 
Immobles Urbans 
(1 fracció) 
Del 2 de maig al 4  
de juliol

•  Impost vehicles  
de tracció mecànica 
De l’1 de març al 3  
de maig

•  Taxa gestió residus 
domèstics 
(1a fracció) 
Del 2 de maig al 4  
de juliol

•  Taxa gestió residus 
comercials 
(1a fracció) 
Del 2 de maig al 4 de 
juliol

•  Mercat municipal 
(1r trimestre) 
Del 21 de febrer  
al 24 d’abril

•  Mercat setmanal 
(1r trimestre) 
Del 22 de maig  
al 24 de juliol

Arriba l’estiu i Arenys bull d’activitat

 Representants del govern municipal amb la Provincial de les Escolàpies a Catalunya, Immaculada Oromí.
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Donem un nou impuls a l’Arenys de Flors
L’11a edició de l’esdeveniment homenatja els 60 anys de la Biblioteca. Ha estat la primera edició 
de l’Arenys de Flors que celebrem amb el distintiu de Vila Florida.

La vila ha acollit una nova edició de 
l’Arenys de Flors amb moltes nove-
tats i ampliant els espais munici-

pals amb decoració. Una mostra genu-
ïna d’art floral que s’ha convertit en un 
esdeveniment de referència arreu.

L’edició d’enguany de l’Arenys de Flors 
ha significat un salt qualitatiu en relació 
les darreres edicions i ha omplert la vila 
de llum, de color i d’olors, ja fos amb els 
diferents espais municipals ambientats 
expressament per a l’ocasió, així com 
amb la il·lusió que veïns i comerciants 
van decorar carrers, aparadors i portes, 
finestres i balcons. Els dies 3 i 4 de juny 
van ser, per tant, un cap de setmana 
ideal per passejar i gaudir d’Arenys de 
Mar. A més, coincidint amb el 60 aniver-
sari de la Biblioteca P. Fita, diversos es-
pais florits públics es van omplir també 
de lletres i de literatura.

Així, aquesta 11a edició de l’Arenys de 
Flors ens ha deixat més espais flo-
rits que mai: el C.C. Calisay va acollir 
una exposició d’orquídies, mentre que 
l’alumnat del Batxillerat d’Arts de l’INS 
Euclides de Pineda de Mar va ornamen-
tar la plaça de la Mina i la plaça dels 5 
Cantons (aquesta darrera amb la col·la-
boració de l’empresa Cóndor. El pati del 
Museu de Mineralogia va ser ornamen-
tat a càrrec del Cicle formatiu de grau 
mitjà de jardineria i floristeria del Col-
legi La Presentació d’Arenys de Mar i el 
Museu de les Puntes va ser decorat pels 
jardiners municipals.

Pel que fa a la Biblioteca, va rebre l’or-
namentació floral dels alumnes del Pla 
de transició al treball i els jardiners 
municipals es van encarregar de la pla-
ça de l’Església. També es van decorar 
espais com la plaça de l’Ajuntament 

(a càrrec de la Floristeria Bloemen) i 
l’accés al port pel pas subterrani de 
l’av. Pau Costa (a càrrec de Ports de la 
Generalitat). Tampoc hem d’oblidar la 
Plaça Mercat, decorada pels paradis-
tes i l’exposició de bonsais a l’atri del 
Convent dels Caputxins.

Però a banda de tots aquests espais 
florits, als quals cal sumar tots els car-
rers, aparadors i cases particulars que 
van participar al concurs floral, tots els 
visitants van poder gaudir d’un cap de 
setmana farcit d’activitats complemen-
tàries.  Així dissabte, vam tenir taller 
de transplantament d’orquídies i visita 
comentada de l’exposició d’orquídies 
amb anècdotes i curiositats, explica-
des pels membres de l’Associació Ca-
talana dels Amics de les Orquídies, així 
com una conferència relacionada amb 
aquesta flor. 
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Els visitants van 
poder gaudir de 

més de 40 punts 
amb decoració 

floral, a més de 
concerts, tallers 

i confències.

“

També hi va haver taller de dibuix de bonsais a l’atri dels 
Caputxins. 

Coincidint amb la celebració dels 60 anys de la Biblioteca, es 
van ver petites representacions teatrals a l’interior de Can 
Juncosa a càrrec dels alumnes de l’EMA, Teatre dels Seràfics i 
del Grup de Teatre de l’Espai Jove del C.C.Calisay. I també a la 
Biblioteca es van fer lectures en veu alta d’alguns dels textos 
de la Mostra Literària d’enguany.

Les activitats de dissabte es van tancar amb l’actuació musical 
del Combo de l’Escola de Música a la plaça de l’església i que 
va donar pas a un espetec final sorpresa per celebrar els 60 
anys de la Biblioteca.
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Pel que fa al diumenge, vam rebre la 
visita de prop de 200 “instagramers” 
que van poder passejar durant tot el dia 
per Arenys per retratar els diferents ra-
cons i espais i compartint les imatges 
a la xarxa Instagram amb les etiquetes 
#arenysdeflors i #descobreixarenys. 

El medi ambient també en va ser pro-
tagonista amb una plantada popular de 
tamarius i altres petites plantes arbus-
tives i amb tallers d’educació ambiental. 
D’altra banda, el piano de la Fundació 
Maria Canals va tornar a visitar el pati 
del Calisay i es va posar a disposició de 
totes aquelles persones que el volgues-
sin tocar. Mentre que a l’atri del Con-
vent dels Caputxins s’hi va fer un taller 
infantil de trasplantament de coníferes i 
el concert de música a càrrec del Grup 
Barroques.

La sala de plens de l’Ajuntament va 
acollir diferents passis de l’espectacle 
teatral L’hostal de les flors a càrrec del 
grup de Teatre dels Seràfics, i tampoc hi 
va faltar la conferència Les altres saba-
tetes, a càrrec de Pere Arche i un con-
cert de piano a càrrec de Max Villavecc-
hia –aquestes dues darreres propostes 
al C.C. Calisay-.

Es tanca, així, l’edició més completa de 
l’Arenys de Flors celebrada fins al mo-
ment, amb el desig que convilatans i vi-
sitants en pugueu haver gaudit de valent 
i amb la vista fixada, ara ja, en l’edició de 
l’any pròxim.

Prop de 200 
“instagramers” 

van venir a 
Arenys per 

fotografiar els 
millors racons de 

la vila.

“
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El govern d’Arenys ha fet una apos-
ta clara per millorar el nostre en-
torn natural donant a conèixer la 

importància d’aquest i la necessitat de 
preservar-lo. És per això que, a banda 
d’activitats consolidades com les jorna-
des de recuperació ambiental que les 
escoles fa anys que porten a terme a les 
platges de la vila, els mesos de maig i 
juny s’ha impulsat un programa d’activi-
tats per potenciar aquesta vessant més 
naturalista.

Propostes com una jornada de nete-
ja dels rials, plantades populars a les 
platges de la Musclera i de la Picòrdia, 
així com sortides guiades de natura 
per conèixer les plantes de la franja 
litoral o per aprendre a fer un cens de 
nius d’oreneta cuablanca. Totes les 
activitats eren gratuïtes i obertes a 
tota la població, especialment al pú-
blic familiar.

OBRES D’ADEQUACIÓ A LA 
PLATJA DE LA MUSCLERA
Amb l’objectiu de seguir millorant les 
platges de la vila, aquesta primavera 
s’han portat a terme una sèrie de treballs 
a la platja de la Musclera per reparar els 

efectes dels darrers temporals abans que 
comenci la temporada d’estiu.

Els treballs d’adequació han passat per 
refer l’escullera de la desembocadura 
del rial, en la qual s’han allargat i con-
solidat els marges laterals de pedra.

També s’estan realitzant una sèrie de 
moviments de terra per guanyar espai 
de sorra de platja i consolidar la base 
on s’han instal·lat les dues guinguetes 
d’aquesta platja. A més, també s’han re-
novant les instal·lacions de serveis per 
adequar-les a la situació de les guin-
guetes i al trasllat del lloc de socors.

Pel que fa al camí d’accés, aquest ha 
guanyat amplada per facilitar el pas de 
vehicles de serveis i d’emergències i s’hi 
prohibeix l’estacionament de cotxes, al-
hora que s’ha fet una plantació d’arbres 
i arbustos en el marge que separa el 
camí de la platja.

COMENÇA LA TEMPORADA 
DE PLATGES
Les tres platges de la vila ja tenen tots 
els serveis a punt per iniciar la tempo-
rada alta, del 17 juny a l’11 de setembre. 
Així, els més de 3 quilòmetres de platges 
tornen a disposar enguany dels serveis 
de guinguetes, vigilància policial, socor-
risme i recollida selectiva de la brossa, a 
més de la neteja diària i controls sanita-
ris de l’aigua de bany, així com dels dife-
rents equipaments esportius. Tot plegat 
per aconseguir que les platges d’Arenys 
de Mar continuïn essent de les més ben 
valorades del Maresme. •

Apostem de debò pel medi ambient 
La Regidoria de Medi Ambient programa una sèrie de jornades de natura que se sumen  
a les activitats ja habituals de recuperació del medi natural a la vila.
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Arenys ja disposa d’un nou Fill Predilecte 
El Ple aprova el nomenament d’Antoni Badosa, que se suma a noms ja il·lustres de la vila com 
Fèlix Cucurull, Joaquim Mollfulleda, Ferran de Pol, Josep M. Pons i Guri, Jordi Palomer,  Josep 
Montmany, Joaquim Cassà o Zenon de Pol.

El passat divendres 26 de maig a la tar-
da, la Sala Josep M. Arnau va acollir la 
celebració d’una sessió plenària extra-
ordinària per nomenar Antoni Badosa 
Cañellas Fill Predilecte d’Arenys de Mar. 
El reconeixement ve motivat pels mèrits 
acumulats en la seva etapa com a pri-
mer regidor de Cultura de la democrà-
cia, entre els anys 1979 i 1987. En aquest 
període va catalanitzar gairebé tots els 
noms de carrers d’Arenys, va renovar 
la imatge i els continguts del programa 
de Festa Major, i treballà fermament a 
través de la Comissió de Festes per a la 
recuperació de la festa major de Sant 
Zenon i la de Sant Roc com a festes po-
pulars i de carrer.

Va iniciar les converses amb Frederic Ma-
rés per al futur Museu de la Punta, que 
va obrir les portes el 13 de març de 1983, 
a més de treballar per ampliar el Museu 

d’Arenys, l’any 1988, amb la nova secció de-
dicada Museu Mollfulleda de Mineralogia.

També en la vessant cultural posà en 
marxa el cicle de Concerts d’Estiu a l’es-
glésia parroquial,  els Quaderns d’Estudis 
Arenyencs i el Premi Monografia Històrica 
Ajuntament d’Arenys de Mar. 

L’any 1985, amb motiu de la celebració 
del 50è aniversari de l’Arxiu Històric Fi-
del Fita, va impulsar un seguit d’obres 
d’adaptació, millora i ampliació de 
l’equipament. I al 1987, dos anys des-
prés de la mort de Salvador Espriu, es 
creà el Centre de Documentació i Estudi 
Salvador Espriu.
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Nou rècord de propostes 
per al Pressupost Participatiu

El Pressupost Participatiu 2018 
ja s’ha convertit en el que més 
propostes ha rebut d’ençà que 

l’Ajuntament va impulsar aquesta eina 
de participació, ara fa nou anys. Si 366 
persones van presentar propostes en 
el procés participatiu de l’any passat, 
enguany s’ha doblat la participació 
amb 740 persones i entitats.

Pel que fa a les propostes presenta-
des, se n’ha rebut un total de 1.364, 
xifra que suposa un augment del 
69,8% en comparació a l’any passat. 
Ara s’ha de comprovar que les pro-
postes s’ajustin als criteris marcats 
per sotmetre’s a debat en els tallers 
deliberatius oberts a tota la ciuta-
dania dels pròxims dies. Les pro-
postes que en resultin finalistes es 
sotmetran a votació popular entre 
el 16 d’octubre i el 5 de novembre.

Recordem que el Pressupost Parti-
cipatiu d’enguany ha introduït una 

sèrie de millores per acostar-lo en-
cara més als vilatans i fer-lo molt 
més participatiu. L’Ajuntament hi 
destina una partida de 200 mil eu-
ros, 165 mil dels quals seran per a 
inversió, 25 mil per a despesa cor-
rent i 10 mil euros per a les propos-
tes que decideixi el Consell d’In-
fants.•

L’adhesiu per a 
vehicles residents 
passa a ser trianual

L’Ajuntament ha enviat a les llars are-
nyenques aquesta primera setmana 
de juny el nou distintiu perquè les per-

sones residents a Arenys de Mar puguin 
aparcar gratuïtament el seu vehicle als dos 
espais amb places de zona verda que hi 
ha a la vila, un al vial de ponent de Port i, 
l’altre, a la part alta de la Riera. La princi-
pal novetat és que aquest adhesiu tindrà 
una vigència de tres anys i, per tant, serà 
vàlid fins al juliol del 2020. Mentre que en 
l’aparcament de la part alta de la Riera 
cal obtenir el tiquet de resident mitjan-
çant les màquines expenedores, en el vial 
del Port s’ha de senyalitzar el dia i l’hora 
d’arribada amb el rellotge horari que es 
proporciona a l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà. En totes dues bosses d’aparcament, 
l’estacionament està limitat a un màxim 
de 24 hores seguides. •

Arenys programa 
un cicle de tallers 
per potenciar la 
salut de les dones

Amb motiu del 28 de maig, Dia In-
ternacional d’Acció per la Salut de 
les Dones, l’Ajuntament ha pro-

gramat al maig un cicle de tallers amb 
l’objectiu de fer visible la desigualtat de 
les dones en termes de salut, fent públi-
ques les seves demandes i el compro-
mís de les administracions per afavo-
rir-les. Enguany des de la Regidoria de 
Drets Civils d’Arenys de Mar, i dins del 
projecte d’Igualtat #Mira’m es van pro-
gramar tallers de cosmètica natural, de 
remeis naturals, i de ioga i relaxació per 
al dia a dia, els quals van gaudir d’una 
gran assistència de participants. •
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L’Ajuntament ha impulsat aquesta 
primavera la modificació de l’Or-
denança de tinença d’animals do-

mèstics a fi de poder donar resposta a 
necessitats que s’han anat detectant i 
que no queden resoltes en el text actual. 
És per això que, seguint les pautes de 
participació i transparència, es va obrir 
un període perquè totes les persones i/o 
entitats que ho desitgessin poguessin 
fer també les seves contribucions per a 
millorar l’Ordenança. El resultat van ser 
fins a 13 propostes ciutadanes que els 
tècnics estan estudiant per poder incor-
porar a la modificació del redactat del 
text, juntament amb els canvis que l’Ajun-
tament també té previst incorporar-hi.  

Fonamentalment, els canvis que cal in-
troduir a l’Ordenança giren entorn de la 
delimitació i regulació d’espais de lleure 
per als gossos on aquests puguin anar 
deslligats, ja que el text actual de l’Or-
denança no preveu que hi puguin anar 
en cap espai de la vila. Les demandes 
de les persones propietàries de gossos 
per establir aquests espais, juntament 
amb les de la Policia Local per regu-
lar-los correctament i la voluntat del 
consistori de garantir els drets dels ani-
mals impulsen la modificació d’aquesta 
Ordenança.

L’AJUNTAMENT BONIFICA EL XIPAT 
DELS ANIMALS DE COMPANYIA
Malgrat que la Llei obliga els propieta-
ris de gossos, gats i fures, a inscriure 
els animals al cens municipal i identi-
ficar-los amb la implantació d’un mi-
croxip homologat, encara n’hi ha molts 
que no ho han fet.  Amb l’objectiu de 
facilitar-los la tasca, l’Ajuntament ha 
impulsat aquest maig una campanya 
amb la qual ha subvencionat 20 euros 
del cost del xipat en qualsevol de les 

El govern posa fil a l’agulla 
en la tinença d’animals domèstics
El consistori impulsa la modificació de l’Ordenança que en regula la tinença, alhora que ha posat 
en marxa una campanya per fomentar el xipat i el censat dels animals, i ha planificat diverses 
zones d’esbarjo per a gossos.

tres clíniques veterinàries que hi ha a 
la vila. Per acollir-se a aquest descomp-
te, les persones interessades han hagut 
d’acreditar que l’animal està inscrit al 
cens municipal d’animals. 

AQUEST ESTIU S’HABILITARAN 
ESPAIS D’ESBARJO PER A GOSSOS
Precisament una de les principals rei-
vindicacions del col·lectiu de propieta-
ris de gossos és que la vila no disposa 
d’espais on els animals puguin córrer 
lliurement sense haver d’anar lligats. 
És per això que el govern ha apostat per 
habilitar diversos espais amb aquesta fi-
nalitat. Per ara està projectat ubicar-los 
a la zona de Can Quintana i al Parc Fèlix 
Cucurull i, també, a La Raureta.

A més, el govern ha anat més enllà i ha 
decidit delimitar una zona de bany per 
a gossos a la platja de la Picòrdia, a to-
car de l’escullera de l’estació, perquè els 
gossos puguin refrescar-se durant la 
temporada d’estiu, època en què es res-
tringeix l’horari d’accés dels animals a les 
platges. La zona de bany serà una realitat 
aquest mateix mes de juny i estarà des-
tinada únicament als gossos inscrits en 
el cens d’animals domèstics de l’Ajunta-
ment mitjançant un distintiu que els auto-
ritzarà a fer ús de l’espai.  Per tal que no 
causi molèsties a la resta d’usuaris de la 
platja, estarà delimitada mitjançant ele-
ments físics. •
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Els nous plans d’ocupació crearan 20 llocs 
de treball a l’Ajuntament

Aquest mes de 
juny continu-
en els pro-

cessos de selecció 
de les persones que 
s’han presentat per 
optar a algun dels 
20 llocs de treball 
que l’Ajuntament va  
ofertar el passat 
mes de maig en el 
marc dels Plans d’ocupació locals 2017-18, de la Diputació 
de Barcelona. En aquesta convocatòria s’ofereixen 20 places 
a cobrir en diferents departaments de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar.

El requisit que havien de complir les persones que s’hi han 
presentat és estar aturades en el moment de formalitzar la 
contractació i inscrites al SOC (Servei d’Ocupació de Cata-
lunya) com a demandants d’ocupació.

La relació de llocs de treball a cobrir és de 9 peons,  un tèc-
nic/a de Medi Ambient, dos informadors/ores turístics, un di-
namitzador/a comercial, quatre auxiliars de geriatria (un en 
torn de nit), un auxiliar de neteja per a la Residència Munici-
pal, un conserge per al C.C. Calisay i un educador/a social.•

L’Ajuntament facilita que els arenyencs 
puguin fer la declaració de la Renda a Arenys

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha cedit fins al 30 de juny 
un local a Hisenda perquè els arenyencs no s’hagin de 
desplaçar a Mataró per fer la declaració de la Renda. 

Es tracta d’una cessió temporal del local municipal del car-
rer Doedes núm. 25, amb l’objectiu de facilitar el tràmit a la 
ciutadania, després que l’oficina local de l’Agència Tributà-
ria fos clausurada fa dos mesos a causa d’uns desperfec-
tes en l’estructura de l’edifici.

Mentre romangui oberta, l’horari d’atenció al públic és de 
dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h , mentre que 
els divendres obre de 9 a 14 h. Les persones interessades a 
acudir-hi, cal que demanin cita prèvia pels canals habituals 
(telèfon i internet) de l’Agència Tributària. •
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La platja de la Picòrdia va acollir els 
dies 19, 20 i 21 de maig una nova 
recreació històrica de diversos 

fets arenyencs de la Guerra de Succes-
sió. Enguany es recordaven episodis 
com el Corpus de 1714, data de l’en-

frontament entre el sometent arenyenc 
i les tropes borbòniques establertes a 
Mataró que va acabar amb una cruen-
ta repressió i una vintena de morts de 
civils arenyencs, així com l’arribada de 
l’expedició del Diputat militar (agost de 
1713), el desembarcament dels fuse-
llers del coronel Amill (gener de 1714) 
i la batalla de la Candelera i altres fets 
recollits a la crònica de Francesc Bell-
solell de la Torre (febrer de 1714). 

La recreació del Desembarcament 
d’Arenys va destacar pels seus ele-
ments nàutics i mariners que són un 
exemple documentat del paper cab-
dal que van tenir les poblacions de la 
Marina de Llevant durant el setge de 
Barcelona. 

Entre les novetats d’enguany també va 
destacar la presentació de la barca de 
mitjana Odina, que ha restaurat com-
pletament El Moll, i la nova unitat de 
recreadors de la Marina catalana. •

Les Escolàpies celebren 
el seu 175è aniversari

La Casa de les Escolàpies d’Arenys 
de Mar compleix enguany 175 
anys i ho va voler celebrar els dies 

20 i 21 de maig amb una festa familiar 
a la mateixa escola amb diverses acti-
vitats i accions de record a la mare fun-
dadora Paula Montal que van culminar 
amb un dinar de germanor. Diversos 
regidors i regidores van participar-hi 
i l’alcaldessa va destacar la figura de 
Paula Montal i la seva lluita per acos-
tar l’educació als infants i, en especial, 
a les dones, cosa que la convertí en 
una pionera en la creació d’escoles per 
a noies, un fet totalment inexistent en 
l’època que li va tocar viure. •

Els Miquelets desembarquen 
de nou a Arenys

  Miquelets
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El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat va comunicar a finals 
de maig el traspàs efectiu de la 

carretera B-511 en el tram comprès 
entre el km. 0 i el km. 1,3. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
passa a ser titular de tot el recorregut 
urbà d’aquesta carretera, des del seu 
inici -en la connexió amb la N-II- i fins 
a l’eixamplament dels enllaços amb la 
C-32. En total es tracta de 1.346 me-
tres de distància.

El traspàs de la titularitat d’aquest tram 
de carretera es fa a petició de l’Ajuntament 
amb la finalitat de poder gestionar millor 
la vialitat, els talls de trànsit i el mante-
niment d’aquesta via que transcorre pel 
tram urbà. Des de la Generalitat s’ha re-
conegut que es tracta d’una via totalment 
integrada dins de la població i que existeix 
un pas de trànsit alternatiu entre la N-II i 
la C-32 i la C-61 mitjançant el polígon de 
Valldegata-Draper, a més de preveure la 
nova connexió de la variant de Valldegata.•

La carretera B-511 ja és de titularitat municipal

Aquesta és una demanda llarga-
ment reivindicada per Arenys de 
Mar, ja que actualment totes les 

aigües fecals del clavegueram d’Arenys 
de Munt baixen per la Riera d’Arenys de 
Mar fins a arribar a la desembocadura 
de la platja i, un cop allà, són dirigides 
per una canonada fins a l’estació de 
bombeig de la platja del Cavaió, des d’on 
es bombegen a la planta depuradora.

Aquesta situació ha provocat que en 
moltes ocasions la xarxa de clavegue-
ram estigués sobresaturada en haver 
d’assumir les aigües negres dels dos 
Arenys, fet especialment preocupant 

en la darrera dècada a causa del crei-
xement de població, la qual cosa ha po-
sat la infraestructura al límit de la seva 
capacitat. Aquest estructura de clave-
gueram suposa, alhora, una gran des-
pesa energètica a causa del recorregut 
innecessari que fan les aigües residuals 
d’Arenys de Munt.

Precisament, amb les obres de des-
viament previstes tot el clavegueram 
d’Arenys de Munt anirà directament a la 
planta depuradora sense necessitat de 
passar per Arenys de Mar. Suposarà un 
estalvi energètic, un alleugeriment de la 
xarxa de clavegueram de la vila i s’evi-

tarà que es produeixin vessaments a la 
Riera en cas de trencament del col·lec-
tor d’Arenys de Munt, com havia passat 
en episodis de tempesta.

L’ACA aprovarà el projecte en el Con-
sell d’Administració que s’ha de cele-
brar el pròxim 21 de juny i a partir de 
llavors se’n farà càrrec el Consell Co-
marcal del Maresme, el qual redactarà 
el projecte i licitarà les obres. La pre-
visió és que el desviament del clave-
gueram sigui una realitat el 2019. En el 
plànol adjunt es pot veure el recorregut 
actual i el nou tram (en verd) que s’ha 
de construir. •

L’ACA farà les obres per desviar el clavegueram d’Arenys 
de Munt cap a la depuradora
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha confirmat que tirarà endavant les obres necessàries 
perquè la xarxa general de clavegueram d’Arenys de Munt vagi directament a la depuradora 
mancomunada, situada entre Canet i els dos Arenys.
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L’Ajuntament d’Arenys de Mar actuarà 
de manera subsidiària i farà retirar 
els prop de 5.000 pneumàtics que fa 

més de 10 anys que s’apilonen en una fin-
ca privada a tocar de la riera de Torrentbó, 
al límit del terme municipal d’Arenys amb 
Caldes. Una actuació que també preveu 
el desbrossament de la finca.

L’Ajuntament netejarà subsidiàriament 
l’abocador il·legal de pneumàtics
El govern actuarà d’ofici per solucionar un problema que fa anys que s’arrossega i reclamarà el cost 
de l’actuació als hereus de la propietat.

És per això que el Ple municipal del 25 de 
maig va aprovar una modificació de crèdit 
de 180.000 euros amb aquesta finalitat. 

Els passos a seguir a partir d’ara seran 
preparar les bases de contractació per 
licitar el servei i procedir a la retirada 
dels pneumàtics.

El consistori ha pres aquesta decisió 
després que els hereus del propietari de 
la finca, mort fa 17 anys, no hagin ac-
ceptat l’herència i hagin fet cas omís de 
les diferents ordres d’execució que se’ls 
havia fet arribar. És per això que l’Ajun-
tament actuarà de manera subsidiària 
i els reclamarà posteriorment l’import 
dels treballs que s’hi realitzin.

D’aquesta manera, el govern muni-
cipal compleix el compromís adquirit 
per solucionar definitivament aques-
ta situació, considerada perillosa 
ambientalment pel risc d’incendi 
dels pneumàtics, així com per ser un 
important focus de cria del mosquit 
tigre.
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E l 29 de maig es va celebrar la pri-
mera trobada entre l’Ajuntament 
i entitats, associacions, col·lec-

tius, creadors i treballadors vinculats 
a la indústria cultural per començar a 
treballar en el que ha de ser aquest 
nou òrgan i com hauria de de funci-
onar.

Una cinquantena de persones hi va 
assistir i es van dividir en grups per 
debatre aspectes com ara que s’es-
pera d’aquest nou consell, com ha de 
treballar i quines haurien de ser les 
seves prioritats. Alguns dels argu-
ments que es van esgrimir van ser el 
d’aconseguir més coordinació i més 
formació i la relació amb l’adminis-
tració. 

La creació del Consell de Cultu-
ra és una de les prioritats per a 
aquest mandat del govern munici-
pal ja que, malgrat que cada enti-
tat de la vila està en contacte amb la  

Regidoria de Cultura, es vol establir una 
manera de funcionar regulada i coordi-
nada, i que sigui un espai de trobada de 
les entitats i l’associacionisme a la vila 
per cohesionar l’activitat que es genera 
a Arenys durant tot l’any. 

De fet, la idea és establir grups de treball 
en àmbits com el patrimoni, l’audiovi-
sual, el teatre o els equipaments, entre 
d’altres.  La propera reunió de treball per 
impulsar el Consell de Cultura es farà el 
19 de juny.•

Una cinquantena de persones assisteix 
a la primera trobada per impulsar 
el Consell de Cultura

La Biblioteca P. Fita 
d’Arenys de Mar està 
d’aniversari. Enguany 

compleix sis dècades de 
servei a la vila i ho ha cele-
brat amb activitats com una 
Hora del Conte especial i la 
inauguració d’una exposició 
retrospectiva de la Bibliote-
ca i la seva relació amb els 
vilatans, acte en el que tam-
bé es van donar a conèixer 
els guanyadors dels concur-
sos d’Instagram i de punts 
de llibre organitzats per la 
Biblioteca. L’exposició La 
Biblioteca amb tu. 60 anys es 
pot visitar fins al 25 de juny 
al C.C.Calisay. Els actes de 
celebració van continuar el 
3 de juny, dins de l’Arenys 
de Flors, amb una sèrie de 
funcions de Microteatre que 
es van fer a l’interior de Can 
Juncosa. Van ser funcions 
de 20 minuts de durada que 

van gaudir d’un gran èxit 
d’assistència.
El mateix dissabte a la tarda, 
es va fer lectura de textos de 
la Mostra Literària amb Maira 
Planells, Roger Pou, Gemma 

Abad i l’Escola de Música, 
mentre que a partir al vespre 
vam poder gaudir d’un con-
cert de combos i d’un final de 
festa amb espectacles i pastís 
d’aniversari inclòs. •

La Biblioteca: 60 anys de servei a la vila
L’equipament ha celebrat de l’1 al 3 de juny el seu 60è aniversari amb diversos actes i una 
exposició retrospectiva.

Arenys ja té 
el seu plat

L’Associació de Res-
tauradors d’Arenys i 
els empresaris turís-

tics de la vila han consen-
suat la creació del “Plat 
d’Arenys”, elaborat a base 
de rap, gambes i crema de 
pèsol. L’especialitat cu-
linària vol recollir la tra-
dició marinera de la vila i 
es podrà degustar a partir 
de Sant Zenon en diversos 
restaurants d’Arenys. •
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acords de ple
P La feina que ERC està fent des del govern 

d’Arenys de Mar és, com es diu popular-
ment, una feina “de formigueta”. Treba-

llem sense fer soroll, amatents a tot el que 
està en les nostres mans, actuant sota 
les premisses de feina ben feta i res-
pecte total a l’actuació amb el diner 
públic.  

Hem aconseguit el compromís de 
l’ACA per desviar el clavegueram 
d’Arenys de Munt directament cap 
a la depuradora (tot el clavegueram 
d’Arenys de Munt passa per sota la Riera 
d’Arenys!); hem aconseguit la titularitat de la 
B511 (la Riera ja és nostra!); el CAP rebrà més 
de 75 mil euros dels recursos addicionals del 
Govern; engegarem de nou el Pla de barris a 

Sant Elm, un projecte començat el 2007... Tot 
això, i molt més, anant a exigir a qui pertoca 
en cada cas que s’ocupi de les seves compe-

tències. 

I tot això sense oblidar el nostre 
compromís amb el país. Els nos-
tres regidors formen part de l’As-
semblea d’Electes de Catalunya, la 
nostra alcaldessa és membre de la 
Junta de l’AMI, i hem donat suport 

en tot moment als nostres represen-
tants polítics, que veuen com la seva 

actuació escoltant la veu del país els porta 
als jutjats.  

No defallirem, ni en el nostre treball per 
Arenys, ni pel país! 

Arenys s’ho mereix! 

Mediàticament fa temps que es parla i es 
parlarà de les Clarisses. El nostre grup 
des de sempre  hem defensat la titula-

ritat pública de l’equipament i de tota la fin-
ca. I insistim en tota la finca per tal com 
està situada en un lloc central  que 
connecta la Riera amb el Cap, el 
Xifré i el Maragall. 

I si d’equipaments també és trac-
ta, hem de tenir present que a la 
nostra vila hi ha mancances. La Bi-
blioteca ha quedat petita i no compleix 
amb els criteris que regeixen avui en dia; 
cal un espai per tenir una escola d’adults re-
coneguda; no pot ser que els Serveis Socials 

estiguin en uns mòduls prefabricats; a l’Arxiu 
municipal li urgeix més espai; cal una nova pis-
ta esportiva coberta;  el CAP s’ha d’ampliar...

El nostre grup tenim propostes i no no-
més això, també tenim les propostes o 

les certeses de com s’ha de finançar. 

Val a dir que en l�àmbit de govern 
compartim els eixos principals i 
ens urgeix posar-nos mans a la fei-

na. Després de tants anys i de dos 
estudis sobre equipaments, ja seria 

hora.  Si l’oposició pensa en el futur de la 
nostra vila més que en les properes eleccions, 
segur que arribarem a bon port.

Els equipaments a debat

Pel que fa a  polítiques ocupacionals locals, les 
dades d’ocupació i formació professional dels 
darrers 12 mesos mostren importants avenços. 

Els resultats, a la vegada, confirmen l’encert en la 
implementació de plans i programes ajustats a les 
necessitats de l’empresari del nostre municipi i per 
tant, també, les bones pràctiques emprades. Tot fa 
pensar, doncs, que tenim un servei assegurat pel que 
fa a ocupació. 

Però la feina per reduir el nombre d’atu-
rats no s’acaba utilitzant els recursos 
de sempre. Entenem que el veritable 
motor per a la creació de nous llocs 
de treball és l’empresa.  L’increment 
i la millora de la quantitat i qualitat 
de l’ocupació i la consolidació de llocs 
de treball dignes i estables ha de venir 
del creixement i la millora de la xarxa em-
presarial.

És prioritari aprofundir en el desenvolupament i crei-
xement de l’entorn econòmic local, en la millora del 
coneixement del dia a dia de l’empresa i de l’empre-
nedor. Aquesta és una responsabilitat compartida i 
transversal entre les regidories vinculades, les de-

cisions estratègiques de les quals condicionaran, de 
manera directa o indirecta, el futur del teixit social i 
econòmic de la vila. 

És important, a la vegada, el foment de vocacions 
empresarials. Algunes persones –també els aturats 
i la gent jove– poden esdevenir futurs empresaris, si 
posen els seus coneixements i habilitats al servei de 

la creació d’una empresa i de la creació de ri-
quesa. Quan una persona decideix empren-

dre, el més important no és el fet de ser 
valent i decidir “provar sort”, sinó el fet 
de ser un professional que vol desen-
volupar els seus coneixements i habi-
litats en un sector determinat com a 
empresari.  Se’ls ha d’ajudar i preparar.

Des d’aquesta vessant doncs, amb visió de 
futur i una clara orientació a l’empresa i a 

l’emprenedor, convé impulsar polítiques sostin-
gudes vers les activitats empresarials, implementant 
al mateix temps, plans i programes que esdevinguin 
un eina de col·laboració, suport i ajut al foment de 
l’activitat econòmica, que afavoreixin el creixement 
empresarial i la creació de llocs de treball estables 
i de qualitat.

Millorar l’ocupació, millorant  l’emprenedoria 

Sessió del 27/04/2017:
•  Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 

632/2017, de data 6 d’abril, nomenant 
els membres de la Mesa de licitació

•  Aprovació de la baixa de revòlvers de la 
Policia Local per la seva destrucció

•  Conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament per a la 
delegació de la competència del servei 
d’atenció domiciliària de dependència

•  Conveni entre el Consell Comarcal 
i l’Ajuntament per a la gestió i 
funcionament dels ajuts individuals de 
menjador 

•  Conveni entre l’Ajuntament i l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona per a la implementació del 
“Projecte Radars”

•  Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament 
per a la posada a disposició i utilització 
de la plataforma telemàtica “Xaloc”

•  Aprovació dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit 
número 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 
i 5/2017.

•  Aprovació de la modificació de crèdit 
5/2017 sota les modalitats de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 

•  Aprovació provisional modificació 
puntual POUM Can Puig.

•  Aprovació text refós MP del POUM PAU 
15 la Presentació.

•  Moció en “Contraposició de la 
perllongació per part del Govern de 
la Generalitat sobre la concessió dels 
peatges del Maresme”. 

•  Moció sobre el futur urbanístic dels 
espais que ocupen els actuals peatges 
de l’autopista C-32 i dels entorns dels 
possibles nous accessos a projectar a 
la C-32.

Sessió del 25/05/2017:
•  Delegació a la Junta de Govern Local per 

recuperar d’ofici una porció del domini 
públic.

•  Aprovació inicial de la modificació de 
crèdit 8/2017, sota la modalitat de crèdit 
extraordinari i modificació de les bases 
d’execució del pressupost.

•  Aprovació inicial de la modificació 
puntual del POUM correcció d’errades i 
disfuncions.

•  Modificació dels membres del Consell 
Municipal de la Gent Gran.

•  Moció relativa a dur a terme una 
consulta vinculant i popular sobre la 
nova ubicació de la biblioteca municipal. 
Aprovada per 9 vots a favor.

•  Moció relativa a sol·licitar zona 
d’actuació urgent als boscos d’Arenys.

•  Moció relativa a sol·licitar una zona 
d’esbarjo per gossos a la platja.

•  Moció relativa a l’adhesió al pacte 
nacional pel referèndum. 

•  Moció relativa a la reinversió del 
superàvit a l’Administració Local per a la 
millora dels serveis públics i l’execució 
d’inversions prioritàries.

•  Modificació de crèdit 9/2017.

•  Moció en relació a la pobresa energètica. 

Sessió extraordinària del 
26/05/2017:
•  Concedir al Sr. Antoni Badosa Cañelles 

la distinció de fill Predilecte d’Arenys 
de Mar.
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Un dels objectius pri-
oritaris de l’equip de 
govern de l’Ajuntament 

d’Arenys de Mar és afavorir 
l’accés de la ciutadania 
als serveis i equi-
paments munici-
pals en igualtat 
d’oportunitats,
adaptant els seus 
preus públics a la 
capacitat econò-
mica de les famílies. 
Aquest és un compromís 
establert al Pla d’actuació 
municipal 2016-2019.
Des d’ICV Arenys, quan està-
vem a l’oposició en vam fer 
cavall de batalla, i no ens en 
vam sortir. Per aquest motiu 
estem molts satisfets de la 
proposta per al nou curs es-
colar 2017-2018 que ha en-
degat la Regidoria d’Educa-
ció establint preus variables 
d’acord amb el nivell de ren-
da dels usuaris de l’escola 

bressol municipal Els Colors, 
per tal que el preu no sigui 
una barrera a l’hora d’acce-
dir a l’equipament. Treballem 

per facilitar l’exercici 
d’un dret i la millora 

del sistema. És en 
aquest sentit que 
passem d’un mo-
del d’atorgament 
d’ajuts a un sis-

tema de preus just 
per a tothom.

Una acció que no serà aï-
llada, i que volem estendre 
a altres preus públics, taxes 
municipals, i equipaments. 
En definitiva, passem d’un 
sistema que consistia a bo-
nificar el preu a un que con-
sisteix a ajustar el preu a la 
renda de cadascú. De sub-
vencionar a fer més propor-
cional. De l’assistencialisme 
a la justícia social. Seguirem 
treballant per estendre-ho 
com una taca d’oli!

Comencem la tarifació social 
a l’escola bressol municipal

Arenys, Dog Friendly

Quan el 2011 Junts x 
Arenys vam arribar a 
l’Ajuntament, a la nos-

tra vila no s’havia fet mai res 
per habilitar la convivència 
entre els propietaris de gos-
sos, els seus animals i la res-
ta de la població. En aquest 
sentit, des del nostre grup 
polític, vam fer, al llarg dels 
gairebé cinc anys de govern, 
un seguit d’actuacions ne-
cessàries per acon-
seguir que Arenys 
esdevingués una 
vila amiga dels ani-
mals.

Vam obrir tots els 
parcs públics ja que 
fins llavors els gos-
sos hi tenien prohibit l’accés; 
vam modificar l’Ordenança 
de tinença d’animals en dues 
ocasions per tal de permetre 
l’accés i el bany dels gossos 
a les nostres platges; vam 
fer intenses campanyes in-
formatives i educatives en 

les quals explicàvem la im-
portància del cens i el xipat 
dels animals i recordàvem 
les obligacions dels propi-
etaris envers el seu gos; a 
més, vam deixar planificades 
i dotades econòmicament  
quatre zones d’esbarjo per a 
gossos d’entre 600 i 835m2 a 
Can Quintana, la Raureta, la 
platja de la Picòrdia i la part 
alta.

A Junts x Arenys 
hem obert el camí 
i hem treballat amb 
convicció per a la 
cohesió de perso-
nes i animals a la 
nostra vila. Ara, el 

govern de l’encara 
injustificada moció de cen-
sura, sempre a remolc de 
les decisions i declaracions 
públiques de Junts x Arenys, 
en recull els fruits. Tot i això, 
ens congratulem dels resul-
tats. La feina ben feta no té 
fronteres!

Al Ple de maig es va apro-
var el fet d’ampliar els 
usos del polígon indus-

trial de Valldegata Ponent i així, 
a banda de l’industrial, també 
s’hi afegien els usos educatius, 
sanitarioassistencials, 
esportius, adminis-
tratius, culturals, 
associatius i 
religiosos. La CUP 
hi vam votar en 
contra. Ens expli-
carem.

Entenem que aquesta am-
pliació és una decisió política 
que amaga una incapacitat de 
fer un pla estratègic per reac-
tivar i promocionar l’activitat 
industrial i empresarial. 

Ens cal fer memòria i recor-
dar que a finals del segle 
passat es van treure del nucli 
urbà les indústries per evitar 

contaminacions i riscos. Con-
següentment, es va destruir 
una zona agrícola per cons-
truir Valldegata i, posterior-
ment, Valldegata Ponent. En 
aquest context ens atrapa la 

crisi que fa que Vallde-
gata perdi un llençol 

a cada bugada i que 
Ponent ni comenci 
a caminar.

La zona industrial 
no pot ser un calaix 

de sastre on posem 
tot allò que no volem; no 

ens sembla gens adequat si 
desitgem una vila cohesiona-
da i on tothom estigui plena-
ment integrat. I pel que fa a 
l’ús religiós, tampoc. No vol-
dríem veure una església ni 
una mesquita en un polígon, 
ni per la seva seguretat ni per 
la seva desvinculació del teixit 
social de la vila.

Sobre els usos del polígon 
industrial, o de com anar 
enrere com els crancs

Més ajudes a les entitats 
d’Arenys

En els últims mesos hem 
comprovat que diverses 
entitats d’Arenys s’han 

queixat de com és de difícil 
organitzar un acte a la nostra 
vila. L’última ha estat la Pe-
nya Apa Anem-hi que, 
després de quasi 
quaranta edicions, 
està valorant la 
continuïtat de la 
Marxa Popular, 
que ja s’ha convertit 
en una cursa referent 
a la nostra població. 

No pot ser que quan una en-
titat vol organitzar una acti-
vitat se li posin tantes traves 
burocràtiques quan reporta 
un benefici a la població, ja 
que tots els arenyencs en po-
dem gaudir. És incomprensi-
ble que es faci fer més d’una 
instància a diverses regido-
ries, que la mateixa entitat 
s’hagi de posar en contacte 
amb administracions supe-

riors, que sigui l’encarregada 
de demanar permís a altres 
organismes… 

En totes les activitats que si-
guin d’interès per a la po-

blació i no comportin 
un benefici econò-

mic a l’entitat és 
l’Ajuntament qui 
ha de coorganit-
zar i posar-se al 

capdavant del pro-
cés burocràtic per 

obtenir el permís. La 
regidoria oportuna, ja sigui 
Cultura o Esports, és la que 
ha de tramitar els permisos 
i l’entitat hauria d’encarre-
gar-se només del que és 
l’activitat en si. 

Per tant, des de el Partit Po-
pular demanem al govern 
que ajudi les entitats a orga-
nitzar activitats i s’encarregui 
de la burocràcia. Ho hem de 
posar tot molt més fàcil. 








