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Farmàcies de guàrdia a Arenys de Mar

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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Les Clarisses, per als arenyencs

El pressupost Participatiu 2018 entra 
en la fase de votacions

Èxit del Calamarenys 2017

També destaquem 

TELÈFONS D’INTERÈS:

•  Ajuntament d’Arenys de Mar: 
93 795 99 00

•  Oficina de Turisme: 93 795 70 39
•  Recaptació Municipal 

Diputació de Barcelona: 93 472 91 05
•  Centre Cultural Calisay:   

93 792 41 88
•  Arxiu Històric Fidel Fita:  

93 795 95 19
•  Centre de Documentació i Estudi 

Salvador Espriu: 93 795 99 28
•  Biblioteca Pare Fidel Fita:  

93 792 32 53
•  Museu d’Arenys de Mar: 93 792 44 44
•  Regidoria de Promoció  

Econòmica: 93 792 26 01
• Mercat Municipal: 93 792 06 93
•  Deixalleria Mancomunada:  

93 793 89 85
•  Residència Geriàtrica Municipal:  

93 792 00 98
•  Cementiri/Tanatori Municipal: 

93 792 17 35
•  Complex Esportiu Municipal Fondo 

de les Creus: 93 792 42 24
• Ràdio Arenys: 93 792 02 38
•  Administració d’Hisenda: 

93 792 44 30
•  Correus i telègrafs: 93 792 18 94

•  Registre de la Propietat: 
93 792 08 82

• Registre Civil: 93 792 44 00
• Taxis Arenys de Mar: 93 795 79 61
•  Policia Local: 93 795 99 01 / 092 

(urgències)
• Urgències mèdiques: 061
•  Àrea Bàsica de Salut (CAP). 

93 795 80 74 / 902 111 444  
(cita prèvia)

•  Parc de Bombers Voluntaris:  
93 795 81 80 / 112 (urgències)

• Creu Roja: 93 795 76 54
•  Àrea bàsica Policial Mossos  

d’Esquadra: 088
•  Servei Municipal d’aigües  

- SOREA: 93 792 02 67 / 902 250 370
•  Enllumenat públic:  

93 799 02 12 (avaries)  
608 308 894 (urgències)

• Teatre Principal 93.792.11.83
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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.

Les Clarisses,  
per als arenyencs

Una dècada és el que s’ha trigat a 
resoldre qui seria el nou propieta-
ri del convent de les Clarisses. Des 

de la marxa de les monges que l’Ajunta-
ment s’havia interessat per poder adquirir 
aquest edifici, clau per a una futura reor-
denació urbanística de la part mitjana alta 
de la vila.

Ara que ja s’ha acordat la compra per 
part de l’Ajuntament, tocarà decidir quin 
és l’ús que se li dóna. En aquest sentit, 
el trasllat de la Biblioteca és una de les 
possibilitats que des d’un primer moment 
s’havien posat sobre la taula. Tanmateix, 
sereu els vilatans els qui decidiu quin és 

el millor emplaçament per a la Bibliote-
ca mitjançant una consulta popular que 
s’impulsarà en el primer trimestre del 
2018.

Independentment de l’ús que acabi tenint 
l’antic convent, és una bona notícia que 
aquest sigui de propietat municipal i hagi 
quedat fora de l’abast de l’especulació im-
mobiliària. La seva compra obre, alhora, 
un important debat sobre el patrimoni de 
l’Ajuntament amb la necessitat d’elaborar 
un Pla d’Equipaments municipals que de-
termini a quins edificis se’ls vol donar un 
ús i de quins ens podem desprendre per 
guanyar liquiditat. •

Benvolguts convilatans,

A ningú se li escapa que estem vivint la situa-
ció política més important dels darrers 40 anys 
al nostre país. Més enllà de les ideologies polí-
tiques dels uns i dels altres, és del tot intolera-
ble l’ús de la força i la violència contra persones 
que es manifesten de manera cívica i pacífica i 
que tan sols volen expressar-se lliurement a les 
urnes. Votar és l’essència de la democràcia i de 
qualsevol estat de dret, i negar això ens retorna a 
l’època més fosca del país.

Més enllà dels atacs constants contra la nació 
catalana i contra el dret dels seus ciutadans a ex-
pressar-se lliurement, voldria felicitar a tots els 

vilatans per la conducta exemplar que heu mos-
trat en tot moment. Ho vau fer l’1-O, però també 
en les successives mostres de rebuig a l’actuació 
de l’Estat espanyol i en les concentracions per 
reclamar l’alliberament dels presos polítics. 

Hem demostrat que serenor i civisme no són in-
compatibles amb indignació i repulsa. I cal se-
guir per aquest camí, demostrant a Europa i a la 
resta del món que els catalans i catalanes som 
ciutadans de primera i que volem que se’ns tracti 
com a tal.

 
 Annabel Moreno Nogué

Alcaldessa d’Arenys de Mar

QUART 
TRIMESTRE 2017

•  IBI 2ª fracció: 
del 3 d’octubre al 5 de 
desembre

•  Impost Activitats 
Econòmiques: 
 del 15 de setembre al 15 
de novembre

•  Taxa Mercat 
municipal (4t 
trimestre): 
 Del 21 de novembre al 
22 de gener)

•  Taxa tinença 
gossos: 
del 21 de setembre al 
22 de novembre

•  Mercat setmanal: 
del 21 de setembre al 
22 de novembreUna conducta exemplar

  Arenys de Mar ha mostrat una conducta impecable en totes les concentracions celebrades les darreres 
setmanes.
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Les Clarisses ja són de propietat municipal 
Després de 10 anys de negociacions amb la propietat i de tràmits administratius, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar ha aprovat aquest octubre la compra del convent de Santa Clara, que passarà a 
ser definitivament de propietat municipal.

El Ple municipal del 19 d’octubre 
va aprovar per una àmplia majo-
ria d’11 vots a favor (4 d’ERC, 2 del 

PSC, 1 de CiU, 1 d’ICV i 3 de JxA) i 6 en 
contra (3 de JxA, 2 de la CUP i 1 del PP), 
la compra del convent de les Clarisses, 
i es tanca, així, una operació que ha tri-
gat 10 anys a materialitzar-se.

L’alcaldessa, Annabel Moreno, va ex-
plicar durant el Ple d’octubre les difi-
cultats i entrebancs que els diferents 
governs municipals han hagut de su-
perar per arribar a aquest punt. Una 
operació amb múltiples negociacions 
amb el Bisbat i les monges Clarisses 
per estudiar diferents fórmules que 
permetessin l’adquisició municipal de 
l’edifici i, un cop explorades totes les 
possibilitats, s’ha constatat que la mi-
llor solució passava per la compra di-
recta de la finca. L’alcaldessa també va 
agrair la implicació de tots els grups a 
l’oposició, estiguessin a favor o en con-
tra de l’adquisició de l’edifici, per les 
seves aportacions i el debat que s’ha 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar compra, 
d’aquesta manera, una finca de 3.900 
metres quadrats de superfície en una 
ubicació molt cèntrica de la vila, a tocar 
dels jutjats, els jardins del Xifré i el parc 
de Lourdes. L’antic convent de les mon-
ges de la congregació de Santa Clara va 
quedar deshabitat l’any 2007, quan les 
monges de clausura van traslladar-se a 
un altre convent de Vilobí d’Onyar, a Gi-
rona. El convent disposa d’una superfí-
cie construïda de 1.922 m2, repartits en 
tres plantes i una capella interior.

 

El preu de l’operació, autoritzada per 
la Generalitat, ha estat d’1,3 milions 
d’euros lliures d’impostos, que l’Ajun-
tament pagarà en dos terminis. El pri-
mer serà per import d’1 milió d’euros 
que es pagaran en el moment de la 
signatura de la compra, mentre que el 
segon pagament es farà un any després 
de la firma pels 300 mil euros restants. 
A més, una condició indispensable per 
al tancament de les negociacions ha 

obert amb relació als equipaments mu-
nicipals i els seus usos. Precisament, 
tots els grups municipals han coincidit 
en la necessitat d’impulsar la redacció 
d’un Pla d’Equipaments municipals 
que determini quin és el patrimoni que 
realment necessita la vila i quins usos 
se li ha de donar.
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L’ús de les Clarisses, pendent de determinar
L'Ajuntament té previst portar a terme properament una consulta popular perquè la 
ciutadania es pronunciï sobre quin seria el millor emplaçament per a la nova Biblio-
teca. Precisament, el convent de les Clarisses fa anys que es postula com a possible 
futura ubicació d'aquest equipament cultural, que ha quedat obsolet en les actuals 
dependències del carrer Bonaire. De fet, amb la compra de les Clarisses es dispo-
sarà d’un edifici amb superfície suficient per, no només ubicar-hi les dependències 
d'una nova Biblioteca municipal, si així ho escull la població, sinó que també podria 
servir per impulsar la Casa de les Lletres, projecte que hi ubicaria, també, l’Arxiu 
històric i el Centre d'Estudis Salvador Espriu (dos equipaments actualment disper-
sos en dues ubicacions diferents i molt allunyades entre elles).

A més, la seva cèntrica situació esdevé un emplaçament clau com a porta d’ac-
cés i d’interconnexió entre els jutjats, l’asil Torrent i el seu parc, l’edifici Xifré, el 
parc de Lourdes, el CAP, els Serveis Socials municipals i la zona esportiva d’Arenys. 
Tot plegat possibilitaria la creació d’un gran pulmó verd a la vila i d’una gran zona 
d’equipaments municipals. •

estat que, en el mateix moment de 
formalitzar el contracte, la propietat 
pagui els diners en concepte d’habi-
tatge que es deuen des de fa més de 
10 anys als antics masovers de les 
Clarisses. D’aquesta manera es re-
sol el greuge cap a aquesta família, a 
la qual l’Ajuntament ha estat pagant 
el lloguer d’un pis durant tot aquest 
temps.

L’Ajuntament té previst signar davant 
notari la compra de l’edifici en els 
pròxims dies i programar una jorna-
da de portes obertes perquè tots els 
vilatans que ho vulguin puguin conèi-
xer l’interior d’aquest edifici i tot l’es-
pai de què disposa. 



6

Arenys de Mar | ATocarRatlla | AJUNTAMENT Novembre 2017

ABRIL 2007
Coincidint amb el 50è aniversari de 
la Biblioteca P. Fidel Fita, l’equip de 
govern del moment ja va començar 
a plantejar la possibilitat d’ampliar 
l’equipament traslladant-lo al con-
vent, ja que després de la marxa de 
les monges de clausura de la con-
gregació de Sant Clara que hi vivien,  
l’edifici s’havia posat a la venda. 

JULIOL 2007
Es fan els primers passos i l’Ajun-
tament sol·licita a la Diputació un 
informe tècnic que determini la via-
bilitat del trasllat de la Biblioteca a 
les Clarisses. 

DESEMBRE 2007
El Pla de Mandat presentat al de-
sembre del 2007 ja recollia la ne-
gociació amb la propietat de les 
Clarisses per a l’adequació de 
l’equipament com a Biblioteca, Arxiu 
històric, i centre d’estudis de Salva-
dor Espriu i d’altres autors locals. 
Un projecte que es va batejar amb el 
nom de “Casa de les Lletres”.

ABRIL 2008 
El Pla Únic d’Obres i Serveis (POUSC 
2008-2012), que atorga la Genera-
litat, destinava 1.696.000 euros a 
Arenys de Mar, 849.000 euros dels 
quals eren per al trasllat de la Bi-
blioteca.

OCTUBRE 2008
El 29 d’octubre s’anuncia que Ajun-
tament i propietat havien arribat a 
un acord de conveni urbanístic pel 
qual el convent i el seu pati se cedi-
en com a equipament públic i, a can-
vi, la propietat podria fer habitatges 
en una part dels jardins. 

NOVEMBRE 2008
El Ple de l’Ajuntament, en sessió 
extraordinària del 10 de novem-
bre, aprovava amb els vots a favor 
de PSC, ERC, ICV i VIA, i l’absten-
ció de CiU i PPC, el conveni pel qual 
el convent de les Clarisses havia de 
passar a ser de propietat municipal. 
10 dies més tard es formalitzava el 
conveni amb la propietat i s’inicia-

2007-2017, 10 anys de negociacions
per les Clarisses 
Amb aquesta cronologia, repassem els moments clau de les negociacions que s’han portat a 
terme en la darrera dècada.

ven els tràmits administratius per-
què Urbanisme de la Generalitat hi 
donés el vistiplau definitiu, previsi-
blement a principis del 2010.
 
JULIOL 2009
El Ple del 29 de juliol aprovava ini-
cialment la modificació del PGOUM 
“Les Clarisses”. La Comissió infor-
mativa d’Urbanisme també l’havia 
aprovat inicialment.

ABRIL 2010
La Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, en data 15 d’abril de 
2010, suspèn l’aprovació definitiva 
de la modificació puntual del Pla 
General d’ordenació per a la delimi-
tació i ordenació del Polígon discon-
tinu Les Clarisses d’Arenys de Mar.

JUNY 2011
Urbanisme de la Generalitat rebut-
ja el conveni entre l’Ajuntament i la 
propietat, i es comença a explorar la 
possibilitat de vendre les Clarisses 
a un operador privat.  Entre el 2010 
i el 2011 les cadenes de supermer-
cats Aldi i Bon Preu s’interessen per 
l’espai per a la construcció d’una 
superfície comercial, en lloc de fer-
hi pisos. Abans que es tanqui l’ope-
ració, però, el Ple municipal hauria 
d’aprovar els canvis urbanístics per 
incloure en aquest sector els usos 
comercials. Una operació que tin-
dria el vistiplau de la Generalitat. 

Des del consistori s’acceptaria la nova 
proposta amb l’objectiu de poder  tan-
car la cessió del convent al municipi 
abans no finalitzés el termini de la 
subvenció de 849.000 euros que la Ge-
neralitat havia reservat al PUOSC per 
destinar a l’edifici.

OCTUBRE 2011
Un nou comprador apareix al terreny 
de joc. Es tracta de la comunitat mu-
sulmana, que estaria interessada a 
convertir l’antic convent d’Arenys en 
una mesquita. Realitzen diverses visi-
tes a l’interior de l’edifici i queden en 
espera que se suspengui el contracte 
de venda amb la cadena de supermer-
cats Bon Preu.

NOVEMBRE 2011
Bon Preu trenca les negociacions per 
les Clarisses. No veu amb bons ulls 
la possibilitat que Mercadona també 
s’instal·lés a Arenys, ja que l’arribada 
de l’operador valencià repercutiria en 
els seus ingressos econòmics. A més, 
Bon Preu denuncia a Tuctan Invest, 
empresa intermediària de la propietat 
de les Clarisses, perquè vol recuperar 
la fiança  de 100.000 euros que havia 
pagat en l’acord de compravenda del 
convent. Finalment el judici no es va 
celebrar després que les dues parts 
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acordessin una rebaixa en el retorn 
de la fiança i el seu pagament a ter-
minis.

JUNY 2012
Es reprenen les converses amb la 
propietat de les Clarisses i el plan-
tejament passa ara per una compra 
directa de l’edifici. L’Ajuntament ofe-
reix una xifra entorn dels 1,2 milions 
d’euros, atenent a la valoració realit-
zada pels tècnics. La propietat, però, 
demana una quantitat molt superior 
i les negociacions no van tirar enda-
vant. D’aquesta manera, es perdien 
definitivament els 849.000 euros del 
PUOSC destinats al trasllat de la Bi-
blioteca. 

OCTUBRE 2014 
Es comença a treballar en una ope-
ració a múltiples bandes que prete-
nia aconseguir de nou que el convent 
fos cedit a l’Ajuntament. L’operació 
s’articulava a través d’un grup inver-
sor privat, la propietat del convent i 
el banc propietari del solar annex. 
El grup inversor cedia les Clarisses 
a l’Ajuntament a canvi d’adquirir el 
solar de la panificadora i poder aug-
mentar l’edificabilitat permesa en 
aquest solar i en la part del pati de 
les Clarisses, que també es queda-
rien per fer-hi pisos. Malgrat les 
nombroses reunions del govern del 
moment amb la propietat i diversos 
promotors immobiliaris, la carambo-
la no va tirar endavant.

ABRIL 2015
S’especula amb la possibilitat que 
inversors de capital rus volguessin 
comprar el convent per  convertir-lo 
en un hotel.  Però segons el nou pla-
nejament urbanístic d’Arenys de Mar, 
en vigor des del 2014, l’equipament 
no té un ús definit i aquest dependria 
del Pla especial que es fes del sector.

ANY 2016
Amb el canvi de govern s’estableix un 
nou fil de diàleg entre l’Ajuntament i 
el Bisbat de Girona per explorar de 
nou l’opció de compra directa. Entre 
l’abril i el desembre es produeixen 
diverses trobades per concretar les 
condicions de l’operació.
 
MARÇ 2017
L’Ajuntament envia tota la documen-
tació a la Direcció General d’Admi-
nistració Local perquè aquesta n’au-
toritzi la compra.

19 D’OCTUBRE DE 2017
El Ple aprova la compra de l’edifici. •





9

Novembre 2017 HISENDA | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

L’IBI seguirà congelat al 2018 
El Ple va aprovar inicialment els impostos i preus públics per a l’any vinent en la sessió 
plenària del 19 d’octubre.

L’Ajuntament ja ha aprovat les Or-
denances fiscals i preus públics 
del 2018, la gran majoria de les 

quals queden congelades amb l’ob-
jectiu de no apujar la pressió fiscal 
als vilatans.Aquest és, per exemple, 
el cas de l’IBI, un dels impostos que 
més repercussió té en l’economia de 
les famílies arenyenques. 
Però aquest 2018 també hi haurà ta-
xes i impostos que baixaran, com ara 
la bonificació per l’ús de la deixalleria, 
que passa del 10 a 20%, mentre que 
els vehicles històrics gaudiran d’una 
bonificació del 100% de l’impost de 
circulació. També s’abaixa la taxa del 
cementiri després que aquest 2018 
es comencin a aplicar els nous preus 
sorgits arran de la Comissió d’Estudi 
del servei de cementiri municipal. 

D’altra banda, també s’ha reduït la 
taxa del servei de teleassistència, i la 

de l’escola bressol municipal per a les 
famílies monoparentals.

Totes les ordenances, taxes i preus 

públics de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar per a l’any 2018 es podran con-
sultar al web municipal un cop quedin 
aprovades definitivament. •
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Arenys de Mar va celebrar a finals 
de setembre una primera jornada 
de treball amb la participació dels 

principals agents socials que formen 
part de la Taula d’Entitats adherits al 
projecte Radars. En aquesta trobada es 
va definir la formació de la Taula Radars, 
encarregada de prendre les decisions i 
d’organitzar les activitats i accions. 

La Taula Radars la formaran repre-
sentants del CAP, Creu Roja, Càritas, 
Caputxins, Policia Local, Mossos d’Es-
quadra, Defensor del Ciutadà, farmàci-
es, representants d’entitats adherides, 
representants d’establiments comerci-
als, referents de les àrees municipals i 
un representant del Consell Municipal 
de la Gent Gran, del Geriàtric, i de Ben-
estar Social. A més, també es crearà 
un Grup Motor format per les regidori-
es que lideren el projecte i personal de 
l’Ajuntament.

A partir d’aquí, la propera passa serà 
realitzar una campanya de captació de 
voluntaris per crear una xarxa que pugui 
donar resposta a la situació de vulnera-

Seguim treballant per implantar
el Projecte Radars
La iniciativa té per objectiu detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans de la vila.

bilitat de les persones grans que viuen 
soles.

El Projecte Radars té per objectiu fomen-
tar la coordinació dels agents socials 
per assolir una xarxa de persones que 
formin un nucli de treball coordinat per 
contribuir al benestar comunitari de les 
persones grans del municipi per detectar 
i prevenir situacions de risc i pal·liar els 
efectes negatius de la “soledat no volgu-

da” de la gent gran i vincular-la a la seva 
comunitat o entorn més proper. La de-
tecció de persones grans en situació de 
vulnerabilitat o solitud es fa amb col·la-
boració de tots els agents implicats (ano-
menats radars) que, quan detecten una 
situació d´aquestes característiques, es 
posen en contacte amb els responsables 
del projecte, que contacten amb la per-
sona i li ofereixen l’oportunitat de parti-
cipar-hi. • 

Des d’aquest mes de novembre, les restes vegetals petites 
(gespa, fullaraca, flors seques i pinassa) s’han de llençar úni-
cament en els sacs de ràfia o el bujol especial que es cedeixen 
des de l’Ajuntament. Les restes vegetals petites s’han de deixar 
a la porta de casa els dies de recollida de la fracció orgànica.
Si les restes vegetals es deixen en bosses de plàstic o altres 
recipients, el servei de recollida no se’n farà càrrec i els deixarà 
al carrer amb un adhesiu que indica el motiu pel qual no s'ha 
efectuat la recollida. En cas de poda gran, com ara fulles de 
palmera, branques i troncs, cal dur-ho a la deixalleria.

Aquest octubre hem 
instal·lat noves cis-
telles de bàsquet al 
pati del col·legi Joan 
Maragall. Era una 
petició formulada 
per l'escola que ha 
assumit la Regido-
ria d'Esports amb la 
qual s’amplien les 
possibilitats de jocs 
de pilota a l'escola 
en els temps d’es-
barjo infantil.

Noves 
cistelles 
al Joan 
Maragall

Les restes vegetals...
al sac o al bujol!
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Arenys de Mar lliura els reconeixements 
esportius amb un format renovat

El Centre Cultural Calisay d’Arenys de Mar va acollir el 
passat 15 d’octubre la Diada de l’Esport, l’acte anual or-
ganitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb el qual 

es vol fer un reconeixement als mèrits dels esportistes de la 
vila. Com a novetat d’enguany, es va fer una gimcana prèvia 
amb diferents modalitats esportives com a protagonistes de 
les proves a superar.

Pel que fa als reconeixements esportius, en aquesta edició 
se n’ha fet un total de 24, entre esports d’equip i esportistes 

individuals arenyencs que han assolit algun èxit en la tem-
porada 2016-2017.

La Diada de l’Esport va finalitzar amb el lliurament de la 
Menció Especial Bernat Coll, guardó que s’escull per votació 
popular i que premia l’esforç desinteressat d’aquelles per-
sones que, dia a dia, treballen per impulsar el bon funcio-
nament de les entitats esportives d’Arenys de Mar. Enguany, 
aquest guardó ha estat per a Marta Pardo, del Club Vòlei 
Platja Arenys. •

Estels blancs il·luminaran la Riera 
durant les festes de Nadal
Aquest ha estat el disseny que ha obtingut més vots 
d’entre les tres propostes que els vilatans van poder 
escollir mitjançant una votació en la qual van partici-
par més de 600 persones a través del web municipal.

Davant de la bona resposta que ha tingut aquest pro-
cés participatiu, l’any que ve es repetirà la fórmula 
per escollir els llums de Nadal. 

L’encesa dels llums de Nadal a la nostra vila comen-
çarà entorn al pont de desembre. L’horari serà de les 
17.30 a les 23 hores i s’ampliarà una hora més els 
divendres i caps de setmana. En dies festius assenya-
lats com el 24, 25 i 26 de desembre, els llums estaran 
encesos fins a la una de la matinada, mentre que per 
Cap d’Any s’allargarà fins a les tres de la matinada. •

Novembre 2017  LA VILA | Arenys de Mar | ATocarRatlla 
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E ls emprenedors i autònoms po-
dran accedir a la Finestreta Úni-
ca Empresarial (FUE) per trami-
tar les gestions legals. Per altra 

banda, s’oferirà assessoria per a la cre-
ació de l’empresa tant en l’àmbit fiscal i 
laboral com de viabilitat econòmica de la 
seva idea de negoci.

Es potenciarà la cultura emprenedora 
mitjançant xerrades a escoles i a d’al-
tres institucions per introduir “el cuc 
de l’emprenedoria” als més joves. 

L’àrea de Promoció Econòmica serà, 
també, punt ReEmpresa amb la fina-
litat de cercar professionals experi-
mentats que poden aportar la seva 
experiència i donar continuïtat al ne-
goci. Precisament, una de les preo-
cupacions de molts empresaris és la 
continuïtat del seu negoci quan ells es 
jubilin, ja que els seus descendents no 
en prenen el relleu.

D’altra banda, els emprenedors i futu-
res Pimes es podran beneficiar aviat 

En marxa el Xifré com a 
centre de servei a 
emprenedors i Pimes
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar intensifica l’ajuda als emprenedors i empresaris posant 
a la seva disposició un conjunt de serveis que tenen  l’objectiu 
d’impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica en el 
municipi i contribuir, així, a la reducció de l’atur.

del Viver d’Empreses Xifré: un espai 
destinat a l’allotjament temporal de 
petites empreses de nova creació. 
Disposa de despatxos de 15 m2 a 25 
m2, completament equipats, que co-
breixen perfectament les necessitats 
d’aquests tipus d’empreses i de l’es-
pai de coworking amb capacitat per a 
16 persones.

A més, el Xifré comptarà amb una xar-
xa de professionals en tots els camps 
de la gestió de les empreses per pro-



15

Novembre 2017 MOBILITAT | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

porcionar assessorament especialitzat a tot aquell em-
presari, autònom o emprenedor que ho desitgi i també els 
oferirà formació tècnica i innovadora.

Si esteu interessats en algun d’aquests serveis, només cal que 
us poseu en contacte amb el Servei a Empreses del Xifré (www.
xifre.cat) i allà es demanaran quin tipus d’assessorament 
necessiteu i es concertarà una reunió amb l’expert. •

Valoració positiva 
de l’entrada en 
funcionament 
de la “zona vermella”
 

E l 20 de setembre es va posar en marxa la “zona ex-
press” d’estacionament del davant del Mercat muni-
cipal, també coneguda com a zona vermella. Es tracta 
de quatre places que permeten estacionar gratuïta-

ment durant un màxim de 15 minuts. Aquestes places han 
permès que hi hagi una alta rotació de vehicles que faciliten 
poder fer gestions i compres ràpides al centre de la vila. Tant 
els paradistes del Mercat com els usuaris en fan una molt 
bona valoració, alhora que s’ha aconseguit afavorir l’ordena-
ció del trànsit a la zona. •

Es potenciarà la cultura emprenedora 
mitjançant xerrades a escoles i a d’altres 

institucions per introduir “el cuc de 
l’emprenedoria” als més joves. 
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L’objectiu és incorporar-los a la vida 
pública a través de la seva mirada, 
per saber què pensen i descobrir el 

que els amoïna. Es tracta que els infants 
de la vila desenvolupin diferents habili-
tats, com l’empatia, el diàleg, l’esperit 
crític i la capacitat de participació en els 
assumptes públics.

D’aquesta manera, Arenys de Mar vol 
potenciar que els infants puguin exercir 
els seus drets com a ciutadans, reco-
neguts en la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant, entre els quals destaquen el 
dret d’opinió (article 12), la llibertat d’ex-
pressió (article 13), la llibertat de pensa-
ment, de consciència i de religió (article 
14), la llibertat d’associació (article 15), 

Arenys impulsa la creació
del Consell d’Infants
El govern municipal ja ha posat en marxa tota la maquinària perquè la vila disposi del seu Consell 
d’Infants, un nou òrgan de participació per a infants d’entre 10 i 12 anys on es trobin per reflexionar, 
parlar, prendre decisions i fer propostes sobre els aspectes que els afecten del seu municipi. 

la protecció de la vida privada (article 
16) i el dret a una informació adequada 
(article 17).

Fins al moment, ja s’han mantingut les 
primeres reunions amb les escoles, en-
titats i departaments que treballen amb 
infants per definir com serà aquest òr-
gan de participació infantil. 

La idea és que el Consell d’Infants es 
posi en funcionament a partir de l’any 
que ve, malgrat que aquest 20 de no-
vembre, coincidint amb la celebració 
del Dia mundial de l’Infant, ja entrarà en 
servei un espai al web municipal dedicat 
al Consell d’Infants i es donarà a conèi-
xer a les famílies de la vila. •

Arenys de Mar vol 
potenciar que els 

infants puguin 
exercir els seus drets 

com a ciutadans, 
reconeguts en la 

Convenció sobre els 
Drets de l’Infant
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Arenys de Mar ha celebrat du-
rant aquest mes d’octubre 
la 22a edició de les Jornades 
Gastronòmiques del calamar 

d’Arenys, conegudes com a Calama-
renys, amb un notable èxit d’assistència 
a les diferents propostes programades 
per donar a conèixer aquest esdeveni-
ment gastronòmic. 

En aquesta edició s’ha apostat per re-
novar algunes de les activitats tradici-
onals, com eren la presentació de les 
jornades i el sopar d’inauguració. En 
lloc d’això, enguany es va fer una pre-
sentació institucional amb la partici-
pació del popular cuiner de TV3 Marc 
Ribas, mentre que el sopar es va subs-
tituir per una mostra gastronòmica de 
tapes de Calamar a la part nova coberta 
de la Riera.

No van faltar a la cita les tapes al Mer-
cat, les visites guiades al Port d’Arenys 
o la subhasta popular de peix al pati del 
C.C. Calisay, que es va haver de fer tres 
vegades gràcies al gran nombre d’as-
sistents que s’hi van acostar i van poder 
participar a la subhasta.

Altres activitats que van organitzar-se 
en el marc del Calamarenys 2017 van 
ser una Hora del Conte temàtica i un 
sopar d’agraïment als impulsors i vo-
luntaris del Calamarenys. •

Èxit del Calamarenys amb el seu nou format
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acords de ple
P

El ple del mes d’octubre ha estat, fins 
ara, el PLE del mandat. Els assumptes 
que s’hi van tractar i decidir són de gran 

importància per als arenyencs. Per una 
banda, poder disposar del superàvit 
de l’Ajuntament facilitarà que can-
viem un gran nombre de punts de 
l’enllumenat públic i un estalvi 
important en el cost d’electricitat. 
I, d’altra banda, l’arranjament de 
carrers i la construcció d’una nau 
per a la Brigada municipal al polígon 
de Valldegata. La Brigada tindrà, així, 
una nau en condicions i Valldegata Ponent 
tindrà una primera nau.
 
Que l’Ajuntament disposi d’un nou equipa-
ment és important i no és un fet aïllat: forma 
part de completar les necessitats d’equipa-
ments que té la vila, una part de les quals 
també es va resoldre en el Ple passat amb 

l’acord per a la compra de les Clarisses. 
Amb aquesta peça hem de poder disposar 
en el futur d’una nova Biblioteca, un millor 

Arxiu, o un espai digne per als Serveis 
Socials. Caldrà fer recomposicions 

entre els equipaments i també 
implicarà que aquells edificis o 
solars municipals que no s’uti-
litzen per equipament o vivenda 
social serveixin per a finançar les 

necessitats que tenim a la vila. Ho 
tenim treballat.

 
I en el Ple passat també es van aprovar les 
Ordenances fiscals, que no representen in-
crement de tributs, sinó al contrari, disminu-
ció, com és el cas de la taxa del cementiri.
 
Queda molta feina a fer i la volem continu-
ar fent. Sempre pensant en clau arenyenca. 
Sempre treballant en clau arenyenca.

El PLE del mandat

Hem patit amenaces, calumnies, menti-
res, insults i, fins i tot, violència física.  
L’1-O, la Guàrdia Civil i la policia espa-

nyola varen agredir ciutadans que pretenien 
exercir el seu dret a vot. Més de mil ferits i la 
raó d’un just anhel de llibertat i d’independèn-
cia, en va ser el resultat. 
A la violència, escorcolls i humiliacions, 
s’hi afegia l’aplicació de l’article 155,  
destitucions i l’empresonament 
dels líders d’Òmnium Cultural i 
de l’ANC i de part dels membres 
del govern legítim de Catalunya, 
així com l’auto exili de la resta de 
consellers i conselleres i del mateix 
president. Espanya consumà d’aques-
ta manera, un cop d’Estat al nostre país i 

anul·là de fet  la Generalitat de Catalunya.
El nacionalisme espanyol, alimentat histò-
ricament i sistemàticament per dretes i es-
querres, ha intentat ofegar Catalunya posant 
de manifest l’expressió d’una voluntat clas-
sista i totalitària que vol mantenir per la força 
els seus privilegis, sense respectar les aspi-

racions d’un poble que lluita per acon-
seguir una societat moderna i justa.

Demòcrates de Catalunya, ha de-
cidit  participar en les eleccions 
del 21-D i continuar al costat del 
Govern de la República Catalana, 
en les mesures que prengui, se-

guint el mandat del poble de Cata-
lunya, per tal de fer realitat un estat 

català independent, fraternal i solidari.

Tossudament i decididament endavant

Sessió del 28/09/2017:
•  Donar compte de l’informe sobre 

l’avaluació del compliment d’objectius 
de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera, 
segon trimestre 2017 

•  Donar compte de l’execució del 
pressupost corresponent al segon 
trimestre 2017. 

•  Donar compte del decret línies 
fonamentals pressupost 2018. 

•  Donar compte dels informes de 
discrepàncies. 

•  Aprovació de la revisió del padró 
municipal d’habitants a 1 de gener de 
2017. 

•  Baixa de les parades núm. 5,6, 7, 8, 29 i 
30 del Mercat municipal. 

•  Aprovació definitiva de la modificació de 
l’ordenança número 32 reguladora del 
preu públic per la prestació del servei 
d’escola Bressol 

Sessió del 19/10/2017:
•  Adquisició de l’antic convent de les 

Clarisses. 
•  Donar compte de l’informe de morositat i 

pmp de l’ajuntament d’Arenys de Mar, 3r 
trimestre 2017 

•  Donar compte de l’informe de morositat 
Llei 15/2010 de Radio Arenys de Mar del 
tercer trimestre 2017 

•  Proposta d’inici d’expedient de licitació 
per la contractació del servei de 
manteniment i neteja de les platges 
d’Arenys de Mar. 

•  Creació Viver d’empreses i aprovació 
inicial del Reglament. 

•  Aprovació inicial de la modificació de 
crèdit 13/2017 sota les modalitats de 
crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit. 

•  Aprovació provisional de modificació 
de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs municipals i de l’ordenança 
general de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals per a l’exercici 2018. 

•  Acord d’aprovació inicial per a l’exercici 
2018 de la modificació de l’ordenança 
32 reguladora del preu públic per la 
prestació del servei d’escola bressol, 
de l’ordenança 33 reguladora del 
preu públic per la prestació del servei 
d’atenció domiciliària i de l’ordenança 
general reguladora de preus públics. 

•  Aprovació provisional i desestimació 
al·legacions MP POUM errors i 
disfuncions 11. 

•  Aprovació inicial projecte d’obres locals 
ordinàries nou magatzem Serveis 
Municipals 12. 

•  Aprovació inicial del projecte d’obres 
locals ordinàries de nova pavimentació 
a determinats carrers del casc urbà 
d’Arenys de Mar

•  Moció relativa als fets de l’1 d’octubre.
•  Moció relativa a l’empresonament de 

Jordi Sánchex i Jordi Cuixart.
•  Moció en defensa de l’escola pública.

Sessió del 25/10/2017:
•  Moció per aturar la suspensió de 

l’Autonomia de Catalunya.
•  Aprovació de l’adhesió el conveni de 

col.laboració entre l’Agencia Tributaria 
Estatal i FEMP.
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Ser valents i no tenir por

Primer de tot volem afegir-nos 
a les entitats socials i políti-
ques que demanen l’allibera-

ment immediat dels presos polítics: 
Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi 
Montull, Carles Mundó, Jordi Turull, 
Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim 
Forn, Dolors Bassa, Meritxell Bor-
ràs i  Oriol Junqueras. Aquests dies 
hem estat a les concentracions però 
volem deixar-ho també escrit.
El moment que vivim és absolu-
tament excepcional, per aquest 
motiu cal ser especialment 
curosos amb les qües-
tions formals i ètiques. 
Estem veient com arreu 
del país, a molts ajun-
taments, ERC i PdCat, 
han trencat els seus 
acords de govern amb 
el PSC. És senzillament 
una qüestió d’ètica i co-
herència política. Veiem en 
canvi com a casa nostra, a Arenys, 
l’alcaldessa manté incomprensi-
blement un acord de govern amb el 
PSC que ens avergonyeix.
La grandesa de la democràcia rau 
en l’habilitat d’arribar a acords amb 
els que no pensen com tu. Aquest 
és un fet que l’alcaldessa sem-
bla haver oblidat. Trencar l’acord 

amb el PSC i governar en minoria 
l’únic que fa és promoure el diàleg 
i l’acord polític i nosaltres estem 
disposats a parlar de tot i arribar a 
acords sempre que aquests siguin 
pel bé d’Arenys.
Un exemple és la compra de les 
Clarisses. Sense el suport de Junts 
per Arenys la compra no hauria 
estat possible. Però creiem que 
és una oportunitat per a la nostra 
vila i per això hi hem donat suport, 
independentment de qui governi 

a l’Ajuntament. Per nosal-
tres governar és preci-
sament això: dialogar 
per arribar a acords. 
Malauradament el di-
àleg no caracteritza el 
fer de l’equip de govern 
i de l’alcaldessa en par-
ticular. Però mai es tard 
per millorar.

Ara s’obre una nova 
oportunitat. Cal tirar endavant la 
consulta sobre què fer amb les 
Clarisses. Esperem que a l’equip 
de govern no li tremoli el pols i 
compleixi els compromisos que 
ha pres. Si és en aquest sentit, 
sempre ens tindrà com a com-
panys de viatge. Encara que esti-
guem a l’oposició.

E l passat 1 d’octubre va 
passar el que va pas-
sar; tothom ho sap i és 

profecia.  La foto d’aquella 
jornada ha quedat enregis-
trada als nostres telèfons 
i a les nostres retines. La 
violència i el menysteni-
ment a què la policia 
espanyola ens va 
sotmetre com 
a poble s’han 
endut el premi 
al millor paper 
protagonista.
Amb aquestes rat-
lles la CUP vol rei-
vindicar i posar en relleu el 
paper del poder popular. El 
passat 1 d’octubre cente-
nars d’arenyencs ens vam 
aplegar per defensar els 
nostres col·legis electo-
rals; ens vam aplegar per 
garantir els nostres drets. 
El passat 1 d’octubre vam 
fer l’exercici de participació 

més gran dels darrers anys. 
El primer d’octubre vam ser 
poder popular.
Ara és l’hora d’estar alerta 
i també és l’hora de felici-
tar-nos. Alguns diuen que 
estem dividits, que hi ha 
fractura social i nosaltres 

diem que estem de-
cidits i determi-

nats, que tenim 
molt clar que no 
a c o n s e g u i r a n 
segar-nos les lli-
bertats.

El 27 d’octubre va 
arribar la República. 

Malgrat les dificultats, ho 
hem fet. Hem aconseguit 
fer un pas més. Vénen dies 
d’incertesa però el final el 
tenim molt clar: la violèn-
cia i la repressió acabaran 
a la paperera de la història. 
La participació i la cohesió 
seran els pilars del procés 
constituent.

El primer d’octubre 
i el poder popular

¿Estamos en el caos?  

¿Quién nos ha con-
ducido a esta situ-
ación? ¿De verdad 

pensamos que podemos 
romper las reglas del jue-
go y destrozar así nuestra 
convivencia social? ¿No 
podemos mantener nues-
tras diferencias desde el 
respeto y la tolerancia 
hacia los demás? 
Podemos defen-
der cualquier 
idea, desde el 
respeto a la di-
ferencia dentro 
del  marco de con-
vivencia que nos fija 
nuestra Constitución, 
el Estatuto de Autonomía 
y las leyes vigentes. En 
ellas vienen descritos los 
límites, nos gusten mas o 
nos gusten menos. Para 
eso están los parlamentos, 
para debatir y prosperar en 
las ideas, pero nunca para 

fracturar y dividir. 
Si nos mantenemos al lí-
mite y siempre al filo del 
umbral corremos el ries-
go de caernos y hacernos 
daño de verdad. Y esto es 
lo que ha pasado en nu-
estra Comunidad y ahora 
estamos a punto de que 

esta fractura se ma-
nifieste también 

en muchos ayun-
tamientos y ¡el 
nuestro no está 
exento de ello!
Pedimos que el 

seny català se im-
ponga, que el sen-

tido común penetre en 
nuestra consciencia. Que 
los responsables políti-
cos, también los regido-
res, dentro de este marco 
de convivencia y de la le-
galidad sepamos encon-
trar otra vez el camino de 
la prosperidad.
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Pas ferm amb les obres per millorar la vila

En les darreres setmanes s’ha fet 
l’arranjament del paviment del 
parc de l’Asil Torrent i s’han iniciat 

les obres per reurbanitzar el carrer de 
la Perera. 

També segueixen els treballs per exe-
cutar la Llei de Barris a Sant Elm. Unes 
obres que es porten a terme per a la 
supressió barreres arquitectòniques al 
barri, així com la renovació de la xarxa 
d’aigua i d’enllumenat. Els treballs in-
clouen també l’arranjament de la plaça 
Salvador Espriu. 

Altres obres que s’han d’iniciar en els 
pròxims dies són el reasfaltat de la baixa-
da de Lourdes, la renovació dels passos 
de vianants de la plaça de l’Ajuntament i 
la plaça de l’Església, la remodelació de 
la plaça Bellavista i la consolidació de la 
penya del Maltemps.

Continuen els treballs per executar la previsió d’obres que han de permetre arranjar 
carrers i places, i millorar el conjunt de la vila, fins al 2019.

De cara al 2018 està previst urbanitzar 
el carrer Pere d’Arenys i executar els 
projectes previstos en el paquet d’in-
versions sostenibles aprovat en el Ple 
del mes d’octubre i que comprenen la 
construcció d’una nau per a la Briga-
da municipal i la renovació de fanals 
amb tecnologia LED. 

També en els primers mesos del 2018 
està previst l’arranjament dels carrers 
Montalt, Montserrat, Sa Clavella, Mi-
rador del Maltemps, Avinguda Europa, 
Doedes i el tram alçat de Sa Clavella.
D’altra banda, en les pròximes setma-
nes es reprendran les obres dels lo-
cals a les feixes del Xifré. Les obres ja 
estaven adjudicades i iniciades, però 
el projecte s’ha hagut de refer després 
de comprovar-se que tenia impor-
tants deficiències que calia solucionar 
abans de continuar els treballs. •
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