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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)
AMETLLA:  ................................................................... 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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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.

Una vila de cara al mar

Arenys de Mar ha estat protagonis-
ta en els darrer mesos de dos es-
deveniments vinculats al mar de 

gran ressò mediàtic. D’una banda, la pri-
mera trobada de vaixells històrics al Port 
d’Arenys i, de l’altra, la celebració d’una 
de les proves del campionat mundial de 
vela lleugera Open Bic. Dues propostes, 
una de lleure i l’altra esportiva, amb un 
denominador comú. D’aquesta manera, el 
govern municipal referma el seu compro-
mís d’obrir la vila al mar i establir sinergi-

es que afavoreixin donar a conèixer la vila 
més enllà de les nostres fronteres més 
immediates. 
Esdeveniments com aquests situen Arenys 
de Mar en el mapa i la vinculen a la Mediter-
rània, cosa que ens dóna encara més mo-
tius per seguir vetllant per l’entorn, prote-
gint les platges i el nostre litoral. En aquesta 
línia, aquest estiu hem instal·lat el primer 
abalisament ecològic del país i els resultats 
ja comencen a ser visibles. Fem d’Arenys, 
una vila oberta al mar!

•  Impost béns 
immobles rústics 
Del 3 de setembre al 5 
de novembre

•  Impost béns 
immobles rústics 
construïts 
Del 3 de setembre al 5 
de novembre

•  Impost activitats 
econòmiques 
Del 17 de setembre al 
19 de novembre

•  Taxa per gestió de 
residus domèstics 
(2a fracció) 
De l’1 d’agost al 3 
d’octubre

•  Taxa per la 
gestió de residus 
comercials (2a 
fracció) 
De l’1 d’agost al 3 
d’octubre

•  Taxa mercat 
municipal (3r 
trimestre) 
Del 22 d’agost al 23 
d’octubre

•  Taxa per tinença de 
gossos 
Del 21 de setembre al 
22 de novembre

Arenys de Mar, vila d’acollida

Des de mitjans de juliol, la nostra vila acull 
una seixantena de menors immigrants 
que han arribat al nostre país sols, sen-

se cap familiar que se’n faci càrrec. És una de 
les moltes cares del drama migratori que afecta 
bona part d’Europa i, sobretot, els països de la 
Mediterrània, principal porta d’entrada per a la 
immigració procedent del nord de l’Àfrica.

Cada persona que s’arrisca a creuar l’estret, porta 
al seu darrere una història personal carregada de 
dificultats i d’esperança per una vida millor que la 
que deixen enrere. En el cas dels menors com els 
que ara acull Arenys de Mar, s’hi afegeix el fet de 
no tenir cap adult ni referent familiar en una terra 

 El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, en la visita a Arenys del 9 de juny

que els és del tot desconeguda. I la nostra obli-
gació com a societat és fer tot el possible perquè 
aquests joves es puguin integrar i fer la seva vida.

Des de l’Ajuntament farem el possible perquè així 
sigui, facilitant-los eines d’educació i de forma-
ció, pilars imprescindibles per a la seva integra-
ció. Comptem amb el suport i tutela de la DGAIA 
de la Generalitat. De fet, el suport institucional 
del nou govern de la Generalitat ha estat evident 
amb la presència en els darrers mesos del vice-
president i de diversos consellers a la nostra vila.

Annabel Moreno Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar
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Si a principi de juny es va celebrar 
amb èxit notable la primera tro-
bada de vaixells clàssics i històrics 

Maresmar al port d’Arenys, en els darrers 
dies s’ha disputat a la platja de la Picòrdia 
el Mundial Open Bic. 

Es tracta d’un esdeveniment esportiu de 
vela lleugera per a edats de categories 
infantil i júnior que ha tingut lloc del 30 
de juliol al 4 d’agost sota l’organització 
del Club Nàutic d’Arenys de Mar (CNAM) 
i que ha portat a la vila més de 200 re-
gatistes de més de 15 països, acompa-
nyats pels seus familiars, entrenadors 
i equips tècnics. Entre els assistents, 
hi havia noms com Sir Russell Coutts, 
or olímpic i 5 vegades guanyador de la 
Copa Amèrica. 

En els darrers mesos, Arenys de Mar ha ratificat la seva aposta pel mar com a element de pro-
moció de la vila amb dos esdeveniments de primer nivell. 

El mundial va arrencar oficialment el 30 
de juliol amb una desfilada de tots els re-
gatistes per la Riera d’Arenys fins a la pla-
ça de l’Església, espai on va tenir lloc l’ac-
te inaugural. D’aquesta manera, l’Open 
Bic va entrar de ple dins de la vila, alhora 
que totes les delegacions esportives dels 
15 països participants van poder conèixer 
el municipi que els acolliria durant tota 
una setmana.

L’alcaldessa d’Arenys de Mar, Annabel 
Moreno, va definir aquest esdeveniment 
com a una doble gran oportunitat per 
promoure els esports de mar i la nave-
gació entre els infants i per projectar in-
ternacionalment el nom d’Arenys i donar 
a conèixer la seva gran oferta cultural, 
esportiva i gastronòmica.

Pel que fa al Maresmar, que es va celebrar 
del 8 al 10 de juny sota l’organització de 
Varador 2000, va suposar la possibilitat de 
veure i visitar fins a una trentena d’embar-
cacions històriques –algunes d’elles cen-
tenàries– al port de la vila. A més, l’Ajun-
tament va fer un homenatge al Carlitos, el 
darrer vaixell que es va construir a les dras-
sanes de la vila ara fa just 100 anys, amb la 
inauguració d’una placa commemorativa a 
la plaça Lloveras, indret on hi va haver les 
darreres drassanes de la vila. El Mares-
mar va rebre gran suport institucional amb 
la presència del vicepresident del govern, 
Pere Aragonès, i del conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià Calvet. Durant tot el 
cap de setmana del Maresmar, el port va 
tenir un degoteig constant de públic tant 
d’Arenys com d’altres localitats catalanes.

El Maresmar i l’Open Bic confirmen l’aposta d’Arenys 
pel mar com a motor de promoció de la vila

 Moment de la cerimònica inaugural de l’Open Bic amb les delegacions internacionals desfilant per la Riera
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 Vista general del moll del Port que va acollir la celebració del Maresmar
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A principis d’any, la Regidoria de 
Gent Gran va impulsar el projecte 
Radars. Radars és una xarxa de 

prevenció i d’acció comunitària en què 
participen veïns, comerciants, persones 
voluntàries i entitats i serveis vinculats 
a Arenys de Mar, per contribuir que les 
persones més grans de 75 anys que vi-
uen soles o acompanyades d’altres per-
sones de més de 65 anys, puguin conti-
nuar a la seva llar amb la complicitat del 
seu entorn. 

Radars té com a objectiu principal reduir 
el risc d’aïllament i d’exclusió social de 
la gent gran del municipi vinculant-los 
al seu entorn i promovent la corespon-
sabilitat entre l’administració pública i 
la societat civil, perquè tots formem part 
de la solució.

La Regidoria de Gent Gran ha convidat 
entitats i serveis d’Arenys de Mar a for-

mar a part de la Taula Radars, l’òrgan 
que lidera el projecte conjuntament amb 
les tècniques de Gent Gran i Serveis So-
cials. La Taula actualment està formada 
pel CAP, farmàcies, Creu Roja, Càritas, 
residències, Policia Local, Mossos d’Es-
quadra, Biblioteca, Associació de Bom-
bers Voluntaris i entitats com la Pastoral 
de la Salut, la UBICA, l’Esplai de Gent 
Gran o la Vocalia de Jubilats. 

La Taula participa activament en els 
diferents processos del projecte. És 
en aquest espai on es delibera i es 
decideix al voltant de les estratègies i 
accions que cal fer. Els seus membres 
s’estan reunint un cop al mes per en-
gegar el projecte Radars i decidir com 
actuar a Arenys de Mar. A les primeres 
reunions s’han pres decisions sobre 
l’estratègia de comunicació del projec-
te i les accions que calen per donar-lo 
a conèixer.

La Taula Radars ja és operativa
Es tracta d’un dels elements 
clau del Projecte Radars, 
que vol evitar l’aïllament  
o l’exclusió social de la gent gran 
de la vila.

 Imatge d’una de les diverses trobades celebrades per posar en marxa el Projecte Radars.

Radars és un projecte d’acció comuni-
tària i això vol dir que implica a tots els 
veïns d’Arenys de Mar per aconseguir 
una transformació social i un major 
benestar de la nostra gent gran. Des de 
Radars es crearà una plataforma de se-
guiment telefònic per atendre els usu-
aris del projecte i fer-ne un seguiment 
personalitzat i es crearan espais de tro-
bada per vincular els usuaris al munici-
pi i fomentar les relacions entre els més 
grans i els més joves.

Per aconseguir dur a terme les accions 
del projecte, Radars necessita comptar 
amb l’ajut de persones voluntàries sen-
sibilitzades amb la situació de la gent 
gran del municipi que vulguin compar-
tir el seu temps i el seus coneixements 
amb els usuaris del projecte. Si vols 
participar en el projecte, pots trucar al 
telèfon 93 795 97 77 o enviar un correu 
electrònic a radars@arenysdemar.cat •
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 La directora de la DGAIA i l’alcaldessa, durant la roda de premsa per explicar l’arribada dels joves)

La vila acull des del 17 de juliol una 
seixantena de joves migrats sense 
referents familiars. En la roda de 

premsa per explicar els detalls de l’aco-
llida, la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA), Ge-
orgina Oliva, va destacar que es tracta 
d’un grup molt consolidat, procedent del 
nord del Marroc, i que ja havia iniciat el 
seu procés d’arrelament al Maresme. En 
aquest sentit, Georgina Oliva va agrair a 
l’Ajuntament i als veïns i veïnes d’Arenys 
que obrin la vila a aquests joves per do-
nar resposta al fenomen migratori i de 
crisi humanitària que afronta el país. 
  
Els adolescents migrats sense referents 
familiars estan instal·lats a la casa de 
colònies Casal Sant Vicenç i l’empresa 
Intress gestiona el recurs, que es divi-
deix en unitats convivencials de 10 joves 
amb el corresponent equip educatiu per 
atendre’ls. La Generalitat de Catalunya, 

L’Ajuntament reforçarà els recursos educatius de la vila perquè els joves puguin rebre la 
formació en el seu procés d’integració.

Arenys de Mar acull un grup de joves migrats 
sense referents familiars

l’Ajuntament d´Arenys de Mar i Intress 
han començat a treballar ja en els pro-
cessos d’escolarització, la inscripció en 
activitats formatives o la inserció laboral 
d’aquests joves.

En aquest sentit, l’alcaldessa va explicar 
que des de l’Ajuntament ja s’havien ini-
ciat els tràmits per disposar d’un reforç 
educatiu que permeti als joves i menors 
accedir a l’institut, l’escola d’adults o els 
plans de transició al treball que s’oferei-
xen a la vila. Moreno també va posar en 
valor que Arenys de Mar s’hagi declarat 
vila d’acollida des d’un primer moment 
i va posar com a exemple les moltes fa-
mílies mentores que té la vila i que ja 
han fet cursos per acollir població refu-
giada. L’alcaldessa també va expressar 
la voluntat que els joves i menors sense 
referents familiars que s’estan a Arenys 
se sentin el màxim d’acollits i integrats 
a la nostra societat.

UN FENOMEN DE PAÍS
Durant el 2017 van arribar a Catalunya 
1.489 joves migrats sense referents fa-
miliars. Una xifra que duplica la de 2016 
i triplica la de 2015. Segons les dades del 
primer semestre de 2018  –amb 1.011 
arribades–, es preveu que enguany es 
pugui duplicar el nombre de l’any passat.
Tot i l’augment d’arribades de joves i ado-
lescents migrats, des del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies s’ha fet un 
gran esforç per ampliar els serveis i aten-
dre a tots aquests joves. En aquest sentit, 
entre l’estiu de 2017 i el juny de 2018 es 
van crear més de 800 noves places. Prè-
viament, el 2016 també se n’havien cre-
at una vuitantena. El conseller Chakir el 
Homrani va anunciar la setmana passada 
la posada en marxa de 418 places gràci-
es a l’aprovació de 10,5Me addicionals, un 
augment pressupostari que permetrà dis-
posar de gairebé 1.300 places per atendre 
aquesta emergència social. •
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Prop de 300 persones han 
participat en les dar-
reres setmanes en les 

diferents propostes participa-
tives que la Regidoria de Cul-
tura i la Biblioteca han posat 
en marxa per copsar l’opinió 
dels vilatans sobre els usos i 
l’enfocament que s’hauria de 
donar a la futura Biblioteca, 
que ocuparà l’edifici de l’antic 
convent de les Clarisses. 

Així, es van organitzar una 
sèrie de taules de debat i una 
enquesta online, de les quals 
s’ha desprès que els vilatans 
volen que la nova Biblioteca 
disposi d’espais amplis i dià-
fans, i que esdevingui un gran 
punt de trobada que actuï de 

Les propostes presentades es faran arribar a l’equip redactor de l’avantprojecte.

Els vilatans es pronuncien sobre 
els usos de la futura Biblioteca

centre de cohesió social on 
tothom tingui cabuda, inde-
pendentment de les seves 
preferències, gustos i edat.

Davant d’això, els enquestats 
s’inclinen per una Biblioteca 
amb grans espais polivalents i 
una cafeteria, així com un jardí 
polivalent i sales que puguin 
acollir tot tipus d’activitats.

D’aquest procés participatiu 
també es desprèn la necessitat 
d’ampliar els horaris d’obertu-
ra de la biblioteca, sobretot de 
cara als estudiants que cer-
quen l’espai d’aules d’estudi.

Altres demandes comunes 
que s’han rebut són que el nou 

Imatge de 
l’enquesta que 

els usuaris 
podien emple-
nar al web de 
l’Ajuntament

equipament s’adapti a una so-
cietat digital com l’actual, així 
com que l’especialització hi 
sigui present enfocada cap al 
fons d’autors locals o el mar.

Totes les peticions i propostes se-
ran traslladades a l’equip redactor 
de l’avantprojecte perquè es tinguin 
en consideració a l’hora de disse-
nyar els espais i els seus usos. •

8



9

Juliol-Agost 2018 AJUNTAMENT | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

Les persones residents que estacionen els seus vehicles 
a la zona verda de la part alta de la Riera també poden 
fer ús del rellotge horari per indicar el dia i l’hora d’ar-

ribada, talment com s’utilitza a la zona verda del vial del Port.

D’aquesta manera es vol donar solució a la problemàtica de-
tectada amb les màquines expenedores de tiquets de la part 
alta de la Riera, amb les quals no es pot tornar a expedir el ti-
quet de resident fins passades 24 hores de l’obtenció d’aquest. 
Així doncs, a partir d’ara els dos sistemes per indicar el dia 

Ajuntament i Jutjats volen donar  
un impuls a la Llei  
de la segona oportunitat

L’Ajuntament d’Arenys de Mar i els Jutjats de la vila treballa-
ran plegats en l’impuls de la Llei de la segona oportunitat, 
aprovada pel govern espanyol l’any 2015 perquè particulars 

i autònoms amb problemes financers puguin deslliurar-se de 
l’anomenat ‘hiperendeutament’ i poder evitar casos de desno-
naments. El desplegament d’aquesta Llei des de llavors ha es-
tat pràcticament nul, motiu pel qual Ajuntament i Jutjats es van 
comprometre a treballar perquè es pugui aplicar com cal, tant en 
l’àmbit judicial com també per part del consistori.

En aquest sentit, l’Ajuntament podrà cedir espais que servei-
xin per impartir formació en aquest tema a advocats, així com 
per facilitar la tasca d’informar la ciutadania.

Aquest és el principal acord que es desprèn de la reunió mantin-
guda al maig entre el secretari del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na i la degana dels Jutjats d’Arenys, juntament amb delegats del 
mateix col·legi a la nostra vila, i l’alcaldessa, Annabel Moreno.

Tanmateix, a la reunió també es van posar sobre la taula altres 
temes que afecten Arenys de Mar, com és el cas de la seguretat 
i els robatoris, malgrat que en aquest cas els jutges van mani-
festar estar subjectes a l’actual legislació que, en molts casos, 
fa que les condemnes als lladres siguin lleus i ineficients. Altres 
qüestions que també es van discutir van ser aspectes relacionats 
amb la violència de gènere, i l’ocupació d’habitatges. •

Els residents poden 
utilitzar el rellotge 
horari a l’aparcament 
de zona verda  
de la Riera

i l’hora d’arribada del vehicle conviuran i els veïns residents 
que ho necessitin podran fer ús d’ambdós. L’objectiu és donar 
el màxim d’opcions possible a les persones residents perquè 
puguin senyalitzar l’arribada dels seus vehicles.

El rellotge horari es pot aconseguir a les dependències de la 
Policia Local i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Recordem que 
en ambdós casos –expedició de tiquet o ús de rellotge hora-
ri– és obligatori tenir l’adhesiu de vehicle resident en un lloc 
visible del parabrisa. •
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Des del 23 de juny, el trenet d’es-
tiu està circulant Riera amunt, 
Riera avall de la nostra vila, i 

arriba fins al Portinyol. Un recorregut 
que facilita poder desplaçar-se fins 
a la platja del Cavaió sense necessi-
tat d’agafar vehicle. Es tracta, a més 
d’una oferta turística més de l’estiu 
que tant agrada als infants i visitants 
de la vila. 

A més, enguany ha arribat amb for-
ça novetats, sobretot en l’apartat de 
l’organització, que ha anat a càrrec 
de la Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Arenys (Ubica). També ha presentat 
novetats en les parades del recorregut 
i en el preu del trajecte, d’un euro per 
a totes les edats. Els tiquets es poden 
comprar als comerços i restaurants de 
la Ubica, així com al mateix trenet.

El trenet d’estiu circularà
fins al 31 d’agost

El carrilet circula de dimarts a diumen-
ge i els horaris de parada al C.C. Calisay 
són: 10.20h – 11.05h – 11.50h – 12.30h 
- 13.10h  (matins) i 17.30h – 18.10h – 
18.55h – 19.35h - 20.15h (tardes).

El trenet circularà fins al 31 d’agost, dia en 
què se l’acomiadarà amb una festa amb be-
renar, música i photocall que tindrà lloc a les 
8 del vespre al davant de l’Asil Torrent (part 
nova coberta de la Riera). Us hi esperem! •

A principis de juliol es va reobrir completament al pú-
blic la part de llevant de la Riera que havia estat en 
obres durant les darreres setmanes, per tal de fer-

hi les tasques de renovació de les lloses de la vorera. Els 
treballs van comportar una sèrie de molèsties als veïns i 

Enllestida la renovació de les lloses 
a la part de llevant de la Riera

comerços de la zona, per la qual cosa s’agraeix la paciència 
i col·laboració durant el temps en què s’han hagut de tallar 
accessos i habilitar passos alternatius, però el resultat final 
ha valgut la pena! La renovació de les lloses de la vorera de la 
banda de ponent es posarà en marxa un cop passat l'estiu. •
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  La càmera fa setmanes que estava en fase de proves

El nou sistema de control de vehicles  
vol garantir que aquest carrer sigui 
de prioritat per als vianants.

La càmera de control d’accés al  
c. de l’Església entra en funcionament

Després d’un mes llarg 
en fase de proves i 
d’adaptació dels veïns, 

a finals de juliol va comen-
çar a funcionar la càmera de 
control de pas de vehicles al 
carrer de l’Església, amb la 
qual es vol pacificar el pas 
de cotxes i donar prioritat als 
vianants. 

A més, aquest sistema de 
gestió automatitzat del tràn-
sit també respon a la de-
manda del Síndic per posar 
solució a les molèsties i des-
perfectes que havia causat 
el pas de vehicles de grans 
dimensions en aquest carrer.

Per tal de donar a conèixer 
la mecànica perquè els veïns 

del carrer puguin passar-hi 
amb els seus vehicles sense 
ser sancionats, l’Ajuntament 
els havia fet arribar una car-
ta on s’informava del procés 
a seguir. En aquest sentit, els 
veïns han de comunicar a la 
Policia Local, amb una ante-
lació de 24 hores, una sèrie 
de dades per poder donar-los 
d’alta al sistema i garantir-los 
la lliure circulació pel carrer 
de l’Església. S’ha d’aportar 
còpia del DNI, del permís de 
circulació i de la fitxa tècnica 
del vehicle o vehicles a auto-
ritzar, si bé molts dels veïns ja 
fa temps que han fet la gestió. 
Els vehicles i furgonetes co-
mercials tindran autorització 
per passar durant els horaris 
de càrrega i descàrrega. •
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Creix el primer lliri de mar  
a la platja del Cavaió

L’any 2014 es va iniciar a la nostra 
vila un Pla de gestió integral de 
les platges i el litoral, que n’ha 

canviat l’ordenació i l’aspecte. Fent 
memòria, la finalitat era convertir-ho 
en un espai públic de referència al po-
ble per poder-hi desenvolupar serveis 
i activitats tot l’any.

Una altra de les finalitats era protegir 
i conservar el litoral, tot fent una recu-
peració progressiva dels ecosistemes 
sorrencs litorals i delimitant-ho amb 
tancaments paisatgístics.

Per sorpresa de tots, i fruit d’aques-
ta protecció, aquest mes de juliol s’ha 

Ja fa anys que les platges d’Arenys de Mar s’han deses-
tacionalitzat i s’han convertit en un espai natural que va 
més enllà del seu ús únicament en la temporada d’es-

tiu. L’aposta ferma i constant de la Regidoria de Medi Ambient 
per dotar les platges de més i millors recursos que permetin 
el seu ús durant tot l’any ha obtingut una molt bona respos-
ta tant per part dels vilatans, com de persones dels pobles 
veïns. En aquest sentit, cal destacar i agrair la implicació de 
les escoles, els infants i les persones voluntàries que han col-
laborat activament amb la seva participació en les diferents 
jornades de recuperació de la vegetació de les platges que 
s’han anat organitzant.

L’èxit d’aquest espai ve determinat per les contínues inversi-
ons que el consistori ha realitzat en mobiliari, zones de pícnic, 
ordenament del trànsit, o la protecció i recuperació de la flora 
i fauna autòctona, entre d’altres. Amb la voluntat de mante-
nir aquest nivell d’inversió, l’Ajuntament sol·licitarà a Costes la 
concessió de les platges d’Arenys de Mar. D’aquesta manera, el 
consistori vol obtenir el permís per poder realitzar noves millo-
res que vagin més enllà dels serveis inclosos a la temporada 
d’usos i que actualment queden limitats a l’estiu.

Es tracta d’un tràmit administratiu necessari per poder rea-
litzar inversions permanents a les platges de la vila, com ara 
la instal·lació de l’enllumenat a la platja del Cavaió –prevista 
per als pròxims mesos–, així com la instal·lació de bombes 
d’aigua per evitar la inundació del pas de la Musclera quan 

Arenys de Mar demanarà la concessió de  
les seves platges per seguir-hi fent millores

plou, o la creació prevista d’un nou mirador al camí de mar de 
les Roques d’en Lluc.

Aquest estiu, una de les millores més importants s’ha encami-
nat a garantir l’accessibilitat a la platja de la Picòrdia per a les 
persones amb mobilitat reduïda, amb la instal·lació d’una pas-
sera i dutxa adaptada, així com la instal·lació d’una zona d’om-
bra adaptada i les connexions de la passera amb el WC adaptat 
i el lloc de socors, a més de la dotació de desfibril·ladors a tots 
els llocs de socors. •

 Zona d’ombra adaptada a la primera platja

vist a la platja del Cavaió un lliri de mar 
(Pancratium maritimum). Aquesta espè-
cie és halòfita –creix amb presència de 
sal– i psammòfila –adaptada a viure so-
bre substrats sorrencs, platges i dunes–. 
Aquesta planta consta d’un bulb soterrat 
i d’unes fulles verdoses en forma de cin-
ta. La seva flor, blanca i en forma d’em-
but, s’obre a la tarda-vespre durant un 
sol dia, desprèn una olor molt agradable 
i s’asseca de seguida.

Tot i ser una espècie molt resistent a la 
calor i al vent, és també molt delicada i 
tot un símbol de la recuperació ecològi-
ca de la nostra platja. Entre tots, cal que 
la respectem i la protegim! •  Foto: Carme Buixalleu
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S i bé la majoria de poblacions te-
nen en el seu calendari anual la 
festa major i la festa petita, en el 

cas d’Arenys de Mar aquesta diferen-
ciació es complica. La vila celebra la 
festa major de Sant Zenon i el Vot de 
vila amb els actes de Sant Roc, i amb-
dues celebracions són viscudes amb 
gran intensitat.

Així, Sant Roc tornarà a ser una de les 
festivitats més esperades per tots els 
arenyencs i no hi faltaran les activitats 
més consolidades: la cercavila noctur-
na dels gegants del 14 d’agost, la repre-
sentació de ‘La Pesta’ del dia 15, i la di-
ada dels macips i de la Dansa d’Arenys 
del 16 d’agost. Aquests són, sense cap 
mena de dubte, els plats forts del mes 
d’agost, als quals se sumaran pro-
postes com la pedalejada popular, les 
sardanes dels dijous, els diumenges 
infantils, i les propostes musicals dels 
concerts a la gruta del Parc de Lurdes 
i del Festival de Jazz d’Arenys de Mar. 
A tot això cal afegir-hi l’àmplia progra-
mació de la Biblioplatja per tenir un es-
tiu d’allò més entretingut! •

Que arriba Sant Roc!

 La Nocturna, La Pesta, els macips i la Dansa d’Arenys, cites imprescindibles de cada Sant Roc
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 La sala de Plens ha acollit els reconeixements esportius d’enguany

Més de 140 esportistes i una desena de clubs locals han aconseguit triomfs destacats en la temporada 
2017-2018.

Després d’alguns anys celebrant 
els reconeixements esportius de 
final de temporada amb un acte 

central al Teatre Principal, l’any passat 
es va preferir canviar l’emplaçament 
a la Sala Polivalent del C.C. Calisay en 
el marc de la celebració de la Diada de 
l’Esport. Aquest any, però, s’ha volgut 
donar més presència institucional al re-
coneixement dels èxits esportius asso-
lits pels equips i esportistes arenyencs, 
i és per això que la Regidoria d’Esports 
ha realitzat el lliurament de medalles 
i trofeus en diferents dies de juliol a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, format 
que també ha permès una major aflu-
ència d’assistents. 

En total, enguany s’ha fet el reconei-
xement a 141 esportistes de la vila 
que juguen en els clubs Futsal Arenys, 
Sinera United, Club de Futbol Arenys, 
Club Vòlei Arenys, Club Taekwondo 

Viro, Club Hoquei Arenys, Penya Apa 
Anem-hi, Club de Rem Arenys, Club 
Nàutic Arenys, Club de Tir amb Arc ‘La 
Conxorxa’ i Club de Pesca Mar Sport,  
per les victòries i campionats assolits 
durant la temporada 2017-2018. 

Els reconeixements esportius canvien de format

Un any més, èxit sense precedents del 
casal d’estiu municipal, que aquest 
2018 ha tornat a exhaurir cadascuna 

de les places disponibles i ha obligat l’Ajun-
tament a ampliar-les en alguns dels casos.

Tant és així que de les 505 places que 
s’oferien, i dins del període d’inscripcions 
que es va fer del 14 al 18 de maig, finalment 
s’han inscrit a l’Estiu Genial 550 infants. De 
nou, des de l’Ajuntament s’ha estat sensi-
ble a l’alta demanda i tothom que ha fet la 
inscripció tindrà casal dins de la modalitat 
escollida.

En aquest sentit, el Casal Petit –amb 200 
infants inscrits– i el Casal Minixef –amb 71 
inscrits– han estat les dues modalitats amb 
més demanda. Per quinzenes, la 1a ha tin-
gut 265 inscrits, la 2a n’ha tingut 220, i la 3a 
es queda amb 65. Enguany també han aug-
mentat les peticions per al servei de cuina 
i carmanyola.

 L’equip de monitors de l’Estiu Genial 2018 (facebook Floc) w

L’Estiu Genial esgota de nou totes les places

Aquestes dades demostren que el casal d’estiu municipal ha esde-
vingut un servei consolidat i molt ben valorat per les famílies de la 
vila, per la qualitat i varietat que ofereix en el lleure i diversió dels 
infants. •

A més, també es va fer un reconeixe-
ment especial al porter Dídac Plana, 
que es va proclamar campió de la Copa 
d’Espanya de futbol sala amb el club 
Jaén Paraíso Interior i que la pròxima 
temporada jugarà amb el FCB Lassa. •
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Després d’un mes de la seva col·locació,  
la vida marina ja ha començat a fer-se evident.

La nostra vila ha instal·lat 
aquest estiu, per prime-
ra vegada a Catalunya, 

un sistema d’abalisament 
ecològic per protegir les zo-
nes de bany de les platges 
d’Arenys de Mar. El sistema 
pretén ser el màxim de res-
pectuós possible amb el fons 
i la vida marina associada del 
litoral arenyenc.

La principal novetat és la 
instal·lació de biòtops o es-
tructures submarines amb 
cavitats i lleixes de formes 
i mides diverses, que te-
nen una doble funció. D’una 
banda, la fixació de les boies 
principals (les boies grans 
que marquen la línia de 200 
metres de la costa i les de 
capçalera de canal nàutic), 
en detriment dels antics 
blocs de formigó que s’havien 
de posar i treure cada tem-
porada de bany, amb un im-
pacte important sobre el fons 
marí. I, de l’altra, el foment 
de la vida submarina que pot 
colonitzar aquests biòtops o 
punts d’interès biològic. 

nàutics, un per platja, per 
a l’entrada i sortida con-
trolada d’embarcacions i 
artefactes flotants. Aquests 
canals estan delimitats per 
boies que van fixades al 
fons marí amb un ancorat-
ge ecològic, tipus hèlix, que 
evita també l’ús dels antics 
blocs de formigó de posar i 
treure i l’impacte correspo-
nent sobre el fons marí.

A més, també s’incorpora 
com a novetat l’abalisament 
de l’espigó de llevant del port 
d’Arenys, a tocar de la platja 
del Cavaió, i de l’antic espigó 
de la platja de la Musclera, a 
tocar del terme municipal de 
Caldes. En aquest cas s’ha fet 
amb dos propòsits: evitar el 
bany en aquests indrets peri-
llosos i sobretot la utilització 
d’aquestes estructures per 
llançar-se a l’aigua, i protegir 
l’estada de corbs marins em-
plomallats (Phalacrocorax 
aristotelis) i d’altres aus pro-
tegides, que s’ha demostrat 
que fan ús temporal d’aques-

tes estructures artificials.

L’Ajuntament ha posat molt 
d’èmfasi en el retorn d’in-
formació del funcionament 
de l’abalisament ecològic a 
la població. Per això, anual-
ment, es farà un doble se-
guiment científic dels 28 biò-
tops instal·lats, un a l’hivern 
i un a l’estiu, per analitzar la 
colonització de vida marina 
d’aquests punts. A partir de 
les dades obtingudes, es rea-
litzaran activitats de sensibi-
lització ambiental adreçades 
a les escoles i a la població 
d’Arenys de Mar.

Tot i que algun municipi 
costaner està fent proves 
pilot del sistema, gràcies a 
aquest canvi radical en l’en-
focament del servei d’aba-
lisament, Arenys de Mar 
es converteix en el primer 
municipi del litoral català a 
abalisar tota la seva zona de 
bany amb estructures biolò-
giques i de molt baix impacte 
en el medi marí. •

 La vida marina ja ha aflorat en els nous biòtops permanents.

Arenys de Mar instal·la el primer abalisament 
ecològic de Catalunya

Una vegada instal·lades, 
aquestes estructures es dei-
xen al fons marí i cada any 
només s’hi han de fixar les 
boies de superfície, de ma-
nera que es redueix consi-
derablement tota l’operativa 
i els costos associats. En to-
tal, s’han col·locat 28 biòtops 
de punta a punta del litoral 
d’Arenys de Mar, amb sepa-
racions que oscil·len entre 
els 125 i els 150 metres.

Amb tot, el principal avan-
tatge de l’ús de biòtops és la 
contribució a la biodiversitat 
marina gràcies a la creació 
d’hàbitats que puguin ser 
colonitzats, amb el temps, 
per les espècies dels ecosis-
temes marins d’aquest tram 
del litoral mediterrani. De 
fet, després del primer mes 
de la seva instal·lació, les al-
gues ja creixen sobre els bi-
òtops i animals marins com 
peixos, meduses i pops ja les 
sovintegen.

Cal destacar també la ins-
tal·lació de tres canals 

 Els biòtops es van instal·lar al maig.
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A partir de l’1 de juny i fins al 15 de 
setembre, els gossos només po-
dran accedir a les platges de la 

vila en horari de 8 del vespre a 8 del matí. 
Es posa en marxa així, un any més, l’ho-
rari d’estiu d’accés a les platges per als 
animals, amb motiu de la gran afluència 
de banyistes que es registra en aquestes 
dates a causa de la temporada de bany.

També aquest estiu s’ha tornat a habili-
tar, per segon any, una zona de bany per 
a gossos a la platja de la Picòrdia que in-
corpora millores com la instal·lació una 
font i una dutxa.

L’espai és específic per als gossos cen-
sats a l’Ajuntament d’Arenys de Mar i per 
als de propietaris que tinguin segona re-
sidència a la vila. En aquest darrer cas, 
les persones interessades a poder-ne 
fer ús hauran de portar un justificant ti-
pus contracte de lloguer, rebut de l’IBI, 
etc. i també el comprovant que el seu 

gos o gossos estan censats al municipi 
on resideixen.

En aquest sentit, els animals que fa-
cin ús de la zona de bany per a gossos 
hauran de dur un mocador específic 
que els identifica conforme compleixen 
els requisits d’ús de l’espai, el qual es 

pot adquirir a l’OAC (dl.-dv., de 8.30 a 
14h) i a la Regidoria de Sanitat ubicada 
als mòduls de Can Nadal (dl.-dv., de 
12.30 a 14h).

A més, com a novetat d’enguany, la 
zona de bany per a gossos disposarà 
d’una dutxa i d’una font. •

En vigor la zona de bany per a gossos i l’horari 
d’estiu per al seu accés a les platges

 La platja de gossos ocupa el mateix espai de l’any passat.
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acords de ple
P

Els socialistes sempre ho hem tingut 
clar: si volem que Arenys de Mar sigui 
una destinació turística familiar i es-

portiva referent a la comarca, hem de bus-
car contínuament noves oportunitats. Ja ho 
dèiem en el nostre programa electoral, “re-
colzarem esdeveniments nacionals i inter-
nacionals” i així ho hem anat fent en 
aquests anys de govern municipal. 
Hem donat suport des de Turis-
me a un gran esdeveniment com 
ha sigut el Maresmar, la trobada 
de vaixells centenaris i històrics, 
referent a Catalunya. Més de cinc 
mil visites van confirmar el seu 
èxit i han assegurat la seva continu-
ació al 2019. Ara hem de consolidar i inter-
nacionalitzar aquesta trobada que segura-
ment serà tot un referent anual al Maresme 
i a Catalunya.

I no cal dir, des d’Esports, ajudant a “posar 
Arenys al mapa”, s’ha col·laborat en l’orga-
nització d’un mundial d’una especialitat es-
portiva marítima, amb quasi dos-cents par-
ticipants de 18 països. Una gran oportunitat 

per a mostrar la nostra tradició, història 
i patrimoni cultural.  Uns 10 dies 

en què els participants, acompa-
nyants i visitants coneixeran la 
nostra gastronomia, la nostra 
gent i els nostres tresors, d’una 
vila marinera única al Maresme.

Demostrem amb aquests grans es-
deveniments tant culturals com esportius 

que podem tenir un turisme accessible i de 
qualitat i que l’esport a Arenys de Mar gau-
deix de molt bona salut.

Una gran oportunitat de Vila marinera

Les platges, el mar, el territori

Amuntegar les persones en camps, dins 
o fora del territori, és intolerable. Se-
parar pares i fills és escandalós. No, no 

és fàcil, no és gens fàcil solucionar el drama 
dels refugiats, però  la  irresponsabilitat i 
la manca de respecte a la dignitat de 
les persones dels dirigents polítics 
és inacceptable. Es parla molt, 
mentre moren persones ofega-
des i milers d’altres esperen per 
sortir del seu país. A la nostra 
vila hem acollit una seixantena de 
joves migrats, en aquest cas sense 
referents familiars. Es parla però no se 
soluciona el problema de fons.   
Alguns països, sortosament, comencen a 
deixar enrere la pobresa més absoluta i això 
els comporta “l’oportunitat” d’emigrar, i 
vet aquí la gran paradoxa. Què s’ha de fer? 

Convertir Europa en un fortí inexpugnable o 
obrir les portes de bat a bat? Cap d’aquestes 
dues possibilitats és la solució. Des d’Europa 
s’hauria d’impulsar una política d’oportuni-

tats reals dins el país d’origen i coor-
dinant a la vegada el flux migratori. 

No es perdrien vides cercant inú-
tilment l’irresistible atractiu d’una 
Europa de televisió. Tots hi sorti-
ríem guanyant! 

Des de CiU/DEMÒCRATES de Ca-
talunya, manifestem el nostre com-

promís amb la llibertat, la fraternitat i 
la justícia social. Creiem en un país defensor 
dels drets civils, construït sobre una realitat 
solidària i fraternal. Un país sòlid des d’un 
punt de vista ètic i moral, radicalment demo-
cràtic, igualitari i  integrador. •

El darrer any, més de 3.000 immigrants varen morir quan 
intentaven creuar el Mediterrani

PLE 28/06/2018:

• Aprovació de la modificació de 
crèdit 9/2018 sota les modalitats 
de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. 8 vots a favor 
(ERC, PSC, CiU, ICV) i 8 abstencions 

(JxA, CUP, PP)

• Aprovació d’un pla econòmic i 
financer que permeti durant els 
anys 2018 i 2019 el compliment 
dels objectius i de la regla de la 
despesa fixats a la normativa 
d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera. 

Unanimitat 

• Conveni d’adhesió a la pròrroga 
per la compra centralitzada de 
serveis de telecomunicacions al 
Consell Comarcal del Maresme. 
14 vots a favor (JxA, ERC, PSC, CiU, 
ICV, PP) i 2 abstencions (CUP)

• Creació de la Comissió Assessora 
i de Seguiment del contracte del 

Teatre Principal. Unanimitat

• Pròrroga conveni deixalleria. 

Unanimitat

• Moció a favor de la llibertat 
d’expressió dels artistes. 13 vots a 
favor, 2 abstencions (PSC), 1 vot en 
contra (PP)

PLE 26/07/2018:

• Ratificació aprovació nou termini 
vigència conveni adhesió central 
de compres.15 vots a favor i 1 
abstenció (CUP)

•  Aprovació modificació relació 
llocs de treball per aplicació 
increments retributius LPGE 2018. 
15 vots a favor i 1 abstenció (CUP)

• Aprovació modificació de crèdit 
12/2018. 15 vots a favor i 1 
abstenció (CUP)

• Aprovació dels Comptes de Gestió 
Recaptatòria exercicis 2016 i 2017. 
Unanimitat

• Aprovació dels Comptes de Gestió 
Recaptatòria de multes de trànsit 
exercicis 2016 i 2017. Unanimitat

• Aprovació inicial del projecte de 
contenció de terres dels carrers 
Plana Paraíso, Pla dels Frares, de 
l’Olivar i passatge Pompeu Fabra. 
Unanimitat

• Aprovació inicial dels projectes 
de pavimentació dels carrers 
Tussol, Margarides i Sant Joan, de 
rehabilitació de cobertes d’edificis 
municipals, i de construcció de 
serveis a la nova nau de la Brigada 
municipal. Unanimitat

• Moció per la suspensió i moratòria 
de l’Informe Técnico de Estrategia 
de Actuación en el Maresme del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca. 
Unanimitat

Quan des d’Esquerra diem que Fem Repú-
blica volem dir que en totes les nostres 
accions apliquem les màximes del republi-

canisme: humilitat, transparència, control, par-
ticipació, foment del debat i democràcia. 

D’aquesta manera afrontem la ges-
tió del territori en tot el seu abast. 
I no ens en cansem, perquè creiem 
que aquesta és la manera d’avan-
çar com a societat. 

Enguany, un estiu més, hem hagut de 
fer front a la intenció del ministeri de dra-
gar el fons marí -davant de casa nostra o on si-
gui- per regenerar unes platges que llevantada 
rere llevantada desapareixen. Des d’Esquerra, 

treballem per una gestió integral i sostenible de 
tot el litoral i volem treballar amb tots els actors 
implicats, polítics i cívics, per deixar de posar 
pegats i consensuar una solució sostenible des 

de tots els punts de vista: científic, eco-
lògic, turístic i pesquer. 

Sentim orgull de les nostres platges, 
a les quals dediquem moltes hores 
de feina, any rere any, perquè estem 
convençuts que una gestió integral 

del territori només ens ha de portar 
beneficis, com a poble i com a país. 

Gràcies als qui ho feu possible, des de tots els 
àmbits d’acció! Treballant plegats sempre ar-
ribem més lluny! •
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La gent d’ICV Arenys hem 
fet el pas endavant per 
enfortir l’organització d’El 

Comú d’Arenys i hem sumat 
sensibilitats i confluències no-
ves. Els nostres membres pro-
venen de diferents experiènci-
es polítiques i socials. 
Ens declarem una 
assemblea horit-
zontal, participa-
tiva, oberta i efici-
ent, amb voluntat 
de seguir posant les 
persones al centre del 
sistema, oferint una alter-
nativa progressista en la cosa 
pública i comuna.
Ja tenim el millor candidat 
per liderar tot aquest procés i 
encapçalar la nostra candida-
tura a les municipals del maig 
del 2019. L’hem proclamat per 
unanimitat amb el conven-
ciment que es mou amb ga-
nes i il·lusió de treballar per 
Arenys de Mar amb prioritats 

d’esquerra, social i ecologista. 
Metge pediatra, esportista, i 
vinculat a l’àmbit de l’educació 
i la salut, té molta formació i 
una gran vocació pels temes 
socials i per la dignitat de les 
persones.

Venim de diferents 
col·lectius, asso-
ciacions i grups, 
de les places, de 
casa... i sumem 

forces per transfor-
mar la realitat des de 

la diversitat i l’apodera-
ment ciutadà, amb la volun-
tat de representar la majoria 
amb en Josep Antoni al cap-
davant. Si teniu ganes de tre-
ballar per Arenys en camps 
com l’acció social, l’econo-
mia, l’educació, la cultura, 
la igualtat, o l’habitatge... no 
ho dubteu. Tenim vocació per 
créixer i seguir compartint 
espais comuns. •

En Josep Antoni López lidera 
El Comú d’Arenys 

Festa Major

Un any més, tots 
els arenyencs hem 
pogut gaudir dels 

actes de Festa Major en 
honor de sant Zenon. 
Malauradament hem de 
lamentar alguns aspec-
tes que indiquen 
la descoordina-
ció de les dife-
rents regidori-
es implicades 
a organitzar 
la festa grossa 
del nostre poble.  
A banda dels proble-
mes de neteja a què 
tristament ens té acos-
tumats l’actual equip de 
govern i   la manca d’ac-
tes del dissabte a la tarda 
a causa del Canet Rock, 
aquest any hem hagut de 
patir la doble ubicació de 

la fira d’atraccions, per 
una banda a la platja de 
la Picòrdia i per l’altra a 
la part nova de la Riera. 

Aquesta separació in-
comprensible demos-

tra la incapacitat 
de qui està al 
capdavant de 
l’A j u n ta m e n t 
de negoci-
ar amb Ports 

de la Generali-
tat l’emplaçament 

natural de la fira, in-
comodant els restau-
radors, els vilatans i 
els mateixos firaires. 
Esperem que de cara 
a l’any vinent el govern 
estigui a l’altura del 
que mereixem els are-
nyencs. •

D’ençà del 27 d’octubre, 
la nostra vila forma 
part de la República 

catalana. Una data històrica 
per recordar i celebrar. Ara 
bé, la proclamació 
de la República ha 
anat acompanya-
da de l’aplicació 
de l’article 155, 
en forma de cop 
d’estat, avalat pel 
PP, PSOE-PSC i Cs.

Davant d’aquesta situació, la 
CUP pensem que cal blindar 
les institucions que ens po-
den permetre implementar 
la República al territori: cal 
constituir majories republi-
canes als governs dels ajun-
taments. És per això que vam 
presentar una proposta de 
govern de majoria republica-

na a l’Ajuntament de la vila. 
Això vol dir: expulsar el PSC 
del govern i fer un govern de 
concentració amb JxA, ERC, 
CUP i amb la possibilitat de 

sumar fins a 14 regi-
dors de 17 del ple.

Quan una part 
del govern és a 
la presó, una al-

tra a l’exili i l’estat 
continua bloquejant 

i reprimint la República 
catalana, el que cal és de-
fensar la República; i això 
no es pot fer de bracet dels 
avaladors del 155.  Podem 
ser majoria republicana a 
l’Ajuntament d’Arenys. No-
més depèn de JxA i ERC. La 
CUP mantenim la proposta, 
continua vigent, oberta i so-
bre la taula. •

Arenys de Mar: Municipi 
de La República Catalana

Un Sant Zenon
que necessita millorar

S’han acabat les festes 
de Sant Zenon i en breu 
comencen les festes de 

Sant Roc. Hem viscut un Sant 
Zenon en què la fira ha estat 
separada. Un error més de 
l’equip de govern. On s’ha vist 
que la fira es divideixi en dos? 
Per què no s’ha pogut visualit-
zar la fira com cada any? Quin 
és el vertader motiu que 
ha fet que la fira esti-
gués separada? 

A vegades, senyora 
alcaldessa, s’ha de 
saber negociar, ja 
sigui amb Ports de la 
Generalitat o  amb els 
comerciants de la zona. El 
que no pot ser és que una fira 
quedi deslluïda per culpa dels 
egos i de l’“aquí mano jo”. 

Un altre error que es comet 
cada any és que el Canet Rock 

es concentri el mateix cap de 
setmana. Que no recordem 
que el permís el donem no-
saltres ja que els terrenys són 
d’Arenys de Mar? No podem 
treure’n res a canvi? No sa-
bem negociar? Ni tals sols un 
grup del festival musical pot 
tocar a barraques a la platja 
de la Picòrdia? Ja han anunci-

at la data del Canet Rock 
de l’any vinent i torna 

a coincidir amb el 
cap de setmana de 
les festes del nos-
tre poble. 

Ara ve Sant Roc, 
esperem que tot sur-

ti bé. Ja sabem que no 
serà per l’equip de govern 
sinó pel gran esforç que, un 
any més, fan les entitats del 
nostre poble. Que tingueu un 
bon Sant Roc i gaudiu de l’es-
tiu! Bon Sant Roc a tothom! •




