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LLUM VERD A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA PISTA ESPORTIVA (Pàg. 8)

ARENYS OBTÉ EL DISTINTIU DE QUALITAT TURÍSTICA ‘BIOSPHERE’ (Pàg. 11)

ELS TRÀMITS PER A L’OBERTURA DEL VIVER D’EMPRESES ENFILEN EL TRAM FINAL (Pàg. 13)

ELS VILATANS 
TRIEN LES 

CLARISSES PER  
A LA NOVA 

BIBLIOTECA PÀG. 4
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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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L’Ajuntament aprova el projecte per 
construir la nova pista esportiva coberta

Treballem tot l’any per la igualtat

El camí de Sant Jaume passarà 
per Arenys de Mar

També destaquem 

TELÈFONS D’INTERÈS:

Pàg. 7  Fins a 7 obres diferents començaran 
aquest mes d’abril

Pàg. 10  Es constitueix l’equip motor  
del ‘Projecte Radars’

Pàg. 15  Celebrem la 4a Fira Internacional  
de Puntes

Pàg. 16  En marxa els ‘Espais de conversa  
sobre convivència ciutadana’

•  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

Producció Editorial:

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit legal B-46.000-2002
Coordinació i redacció: Marc Vidal

FE D’ERRATES:
A la pàg. 5 de l’ATR 96, la quantitat assignada 
a la columna de Benestar Social és 11,7 en 
lloc de 17,7 euros.
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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.

Arenys vol la Biblioteca 
a les Clarisses
El govern municipal es va comprometre 

a la celebració d’una consulta popu-
lar perquè els vilatans votessin el nou 

emplaçament de la Biblioteca i el compro-
mís s’ha acomplert aquest mes de març.
Quasi 2.000 persones hi han participat, xi-
fra que suposa el rècord de participació 
obtingut fins avui en un procés participatiu 
a la vila. Una participació que també posa 
de manifest els esforços que s’han fet des 
de l’Ajuntament per facilitar la votació als 

vilatans, ja fos de manera presencial o de 
manera telemàtica des del web municipal, 
malgrat la manca de recursos disponibles 
per a aquest tipus de consultes.
Per tot plegat, el procés ha estat un èxit de 
participació i els resultats no han deixat lloc al 
dubte: Arenys vol la Biblioteca a les Clarisses. 
Ara, el govern municipal es fa seu aquest 
desig majoritari i ja s’ha posat en marxa per 
fer-lo realitat. Seguim fent passos per cons-
truir la nova Biblioteca! •

Ens ha costat més temps del que hauríem vol-
gut, però per fi podem portar a terme tota una 
sèrie d’actuacions urbanístiques que el go-

vern municipal considera importants per al conjunt 
d’Arenys de Mar. Els tràmits burocràtics com són la 
redacció dels projectes i la licitació de les obres, així 
com sobretot disposar de la dotació pressupostària 
per fer-ho possible, comporten un calendari que fa 
que aquelles accions que teníem previst fer des de 
l’inici del mandat, no puguin fer-se realitat fins pas-
sats una bona colla de mesos.

L’equip de govern ja ens havíem marcat una sèrie de 
prioritats que estan recollides en el Pla de mandat 
que es pot consultar al web municipal i, per fi, ara ja 
es desencallen i esdevenen una realitat. 

Com a exemples, tenim el carrer Fra Pere d’Arenys, 
la penya del Maltemps al carrer Capellans, la pla-

ça Bellavista, l’asfaltatge dels carrers Montserrat, 
Mirador del Maltemps, Montalt, Sa Clavella, la re-
novació de les lloses de la Riera i les del carrer de 
l’Església. O les noves zones de vianants a la Riera i 
la renovació de la baixada de Lourdes. 

I encara en vindran més, com els carrers Turó, Doe-
des, Pompeu Fabra, Pau Costa i l’avinguda Europa, 
o la construcció de la nova nau de la Brigada i de la 
nova pista esportiva, a més de l’enderroc de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, per esmentar algunes de 
les moltes intervencions que volem portar a terme.

Demostrem que estem treballant per Arenys de 
Mar. Sempre ho hem fet i ho continuarem fent en 
tot moment. •

 Annabel Moreno Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

PRIMER SEMESTRE 
DEL 2018 (CONCEPTE 
I PERÍODE DE 
PAGAMENT)

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

•  Impost Béns 
Immobles Urbans  
(1a fracció): Del 2  
de maig al 5 de juliol

•  Impost vehicles 
tracció mecànica:  
DE l’1 de març  
al 4 de maig

•  Taxa gestió residus 
domèstics  
(1a fracció):  
Del 2 de maig  
al 5 de juliol

•  Taxa gestió residus 
comercials  
(1a fracció):  
Del 2 de maig  
al 5 de juliol 

•  Mercat municipal  
(1r trimestre):  
Del 21 de febrer  
al 4 d’Abril

•  Mercat setmanal  
(1r trimestre):  
Del 21 de febrer  
al 4 d’Abril

Posem la vila al dia!
 L’Alcaldessa en una de les moltes reunions amb veïns de la vila per explicar les obres que s’hi portaran a terme
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Les Clarisses és, de lluny, 
l’opció més votada per acollir 
la nova Biblioteca

L’antic convent de les Clarisses ha estat, 
amb molta diferència, l’opció més votada 
per la població per acollir la futura Biblio-

teca d’Arenys de Mar. Les dades provisionals, a 
l’espera de validar els vots amb relació al padró 
municipal, indiquen que el 65% de les persones 
que han participat a la consulta dels dies 9, 10 
i 11 de març volien aquesta opció. En vots, les 
Clarisses s’emporta 1.207 vots, seguit de lluny 
pel Xifré amb 403 vots (22% del total) i del Cali-
say, amb 250 vots (13%).

Pel que fa a la participació, un total de 1.957 
persones van participat durant els tres dies a 
la consulta per escollir la ubicació de la futura 
Biblioteca d’Arenys de Mar. D’aquestes, 1.028 ho 
van fer mitjançant el formulari habilitat al web 
municipal, mentre que 935 persones van votar a 
l’urna física instal·lada durant els tres dies al da-
vant del Centre Cultural Calisay.

L’opció de l’antic 
convent s’imposa 
amb més del 60% 

dels vots.

La participació a la 
consulta popular 

va fregar les 2.000 
persones.

El recompte va anar a càrrec del personal tècnic 
de la Regidoria de Participació Ciutadana amb la 
col·laboració de membres de l’Observatori Ciuta-
dà Municipal. •

 Més de 900 persones van votar a peu de carrer i poc més 1000 des del web municipal.

  L’Observatori Ciutadà Municipal va col·laborar en el recompte 
dels vots.
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L’equip de govern de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar vol agrair l’alta 
participació en la consulta i assu-

meix que una indiscutible gran majoria 
dels vilatans vol que les Clarisses sigui 
la futura seu de l’equipament cultural. 
És per això que el govern municipal ha 
recollit aquest aval i ja treballa perquè 
pugui esdevenir una realitat, ha comen-
çat a definir el projecte en l’aspecte ar-
quitectònic i de gestió. 

En aquest sentit, l’alcaldessa ja ha sol-
licitat una reunió amb el diputat delegat 
de Cultura de la Diputació de Barcelona, 
Martí Pujol, amb la intenció d’iniciar la 
redacció d’un projecte executiu i la recer-
ca de subvencions per a l’adequació de 
l’antic convent per acollir la Biblioteca.

Tanmateix, la Regidoria de Cultura i la 
Biblioteca P. Fidel Fita, ja han comunicat 
a la Diputació de Barcelona el resultat 
de la consulta. Comença ara, per tant, 
el procés de planificació amb la redac-
ció d’un document que reculli aspectes 
essencials de la nova Biblioteca, com la 
definició dels seus serveis, l’organitza-
ció de les diferents zones de l’equipa-
ment, la distribució de super-
fície de les àrees de servei, 
els recursos necessaris i la 

valoració econòmica real de la interven-
ció. El procés d’elaboració del programa 
funcional serà col·laboratiu i implicarà 
tant les àrees de Cultura i Territori 
de l’Ajuntament com els res-
ponsables de la Biblioteca. 
El document resultant 
servirà de base per a la 
redacció del posterior 
projecte arquitectònic, 
compartit també amb 
la ciutadania.

Posteriorment, la Ge-
rència del Servei de Bibli-
oteques assessorarà i farà se-
guiment del projecte arquitectònic, de 
mobiliari, d’infraestructures, de comuni-
cació, així com d’equipament tècnic i au-
diovisual. A més, l’Ajuntament s’acollirà 
a les diferents convocatòries d’ajuts que 
tant la Diputació de Barcelona 
com altres administracions 
convoquen per oferir suport 
econòmic i tècnic en la defi-
nició i creació del nou equipa-
ment.

Des de l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’en-
tén que la Biblioteca és un equipament 
que ha esgotat les seves possibilitats en 

l’emplaçament actual de Can Junco-
sa, tal com ho han manifestat 

els equips de direcció en 
nombroses ocasions, i 

que requereix unes ins-
tal·lacions més àmplies 
que donin cabuda ja 
no només al servei de 
consulta i préstec de 

llibres, sinó també a un 
mar de serveis que va més 

enllà, adequats a les neces-
sitats actuals de la societat. I és 

que la Biblioteca s’ha consolidat com a 
un espai de trobada de la cultura i la rea-
litat social arenyenca que, durant el 2017, 
va registrar fins a 59.812 usuaris. •

El govern recull l’aval dels vilatans 
i inicia les gestions per fer la nova 
Biblioteca a les Clarisses

El govern 
municipal ha 

recollit aquest aval i 
ja treballa perquè pugui 
esdevenir una realitat, 

ha començat a definir el 
projecte en l’aspecte 

arquitectònic
 i de gestió. 
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Fins a set obres diferents començaran 
aquest mes d’abril

Els Serveis Tècnics 
municipals han enllestit tots 

els tràmits perquè aquest 
mes d’abril comencin fins a 

set actuacions urbanístiques 
a la vila. 

La primera és la renovació de les 
lloses de la Riera, que el 3 d’abril 
han començat en la vorera est i 

que comprèn el tram que va des del car-
rer de l’Olivar fins a Vilà Mateu. 

D’altra banda, l’asfaltatge del carrer 
Mirador del Maltemps es farà del 9 al 
13 d’abril i el de l’avinguda Europa es 
farà del 12 al 16 d’abril, mentre que les 
obres per fixar les lloses del carrer de 
l’Església començaran a partir del 16 

d’abril. També el 16 d’abril començaran 
les obres de reurbanització del carrer 
Montalt, mentre que l’enjardinament 
de la part nord de la plaça Mare Paula 

està previst que comenci el 9 d’abril, i 
l’asfaltatge del rial de Sa Clavella i del 
carrer Montserrat tenen data d’inici el 
30 d’abril. •

Finalitzen els treballs 
d’asfaltatge del carrer 
Fra Pere d’Arenys

A mitjans de març es van enlles-
tir les obres per posar asfalt al 
carrer Fra Pere d’Arenys, situat 

a la zona de la platja de la Musclera. 
S’acompleix, d’aquesta manera, una 
demanda històricament reivindicada 
pels veïns de la zona i que el govern 
municipal s’havia compromès a execu-
tar en aquest mandat. De fet, aquesta 
era una de les prioritats del govern des 
del 2016 i si no s’ha fet fins 
ara, ha estat pels esculls 
burocràtics que l’Ajunta-
ment ha hagut de superar 
amb les administracions 
d’Adif i Costes.

El carrer havia estat sempre 
de sauló, sense pavimen-
tar, amb les consegüents 
molèsties per als veïns pels 
esvorancs que s’hi formaven 
en episodis de pluja i per la 

pols que s’aixecava amb el pas de vehi-
cles.

Un cop millorat aquest tram, l’Ajun-
tament té previst intervenir també en 
el tram de connexió del passeig de la 
Musclera, que té esvorancs a l’asfalt, i 
instal·lar unes bombes d’aigua al pas 
soterrani de la Musclera per evitar que 
s’inundi quan plou. •

En marxa la 
remodelació de la 
plaça Bellavista

Després de la reunió informativa 
que representants del govern 
municipal van mantenir amb 

els veïns de la plaça Bellavista, el 20 
de març van començar els treballs de 
remodelació de la plaça, que s’allar-
garan fins al 13 d’abril.

Es tracta d’uns treballs de millora 
paisatgística, amb renovació dels 
parterres i de renovació del mobilia-
ri que volen dignificar aquesta plaça 
pública de la vila. •
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El Ple del 22 de març va aprovar el 
projecte executiu de la nova pista 
exterior coberta i l’aparcament del 

poliesportiu del Fondo de les Creus amb 
el qual el govern municipal fa una passa 
important en el seu compromís per 
construir aquest nou equipa-
ment esportiu dins de l’ac-
tual mandat.

El projecte preveu que 
la nova pista disposi 
de tres camps d’en-
trenament transver-
sals, amb coberta, una 
integració natural amb el 
seu entorn que no suposi 
una afectació al parc de Can 
Quintana, i que disposarà d’il·lumi-
nació de baix consum led, amb unes 15  
places d’aparcament. A més, es dispo-

sarà d’una graderia a partir del desnivell 
natural de l’entorn.

El projecte preveu, també, que es pugui 
realitzar el tancament perimetral i la cons-

trucció de vestidors en futures fases.

L’equipament tindrà la fun-
ció principal de dotar de 

més d’hores d’entrena-
ment els clubs espor-
tius de la vila, davant de 
l’alta demanda que té 
actualment el complex 

esportiu del Fondo de les 
Creus. En aquest sentit, 

es guanyaran fins a 90 hores 
setmanals d’entrenaments que 

permetran oxigenar la demanda actual 
dels clubs, principalment concentrada en 
la franja de 6 a 8 del vespre. 

La pista permetrà, a més, acollir esde-
veniments puntuals més enllà del seu ús 
esportiu.

La construcció de la nova pista esportiva 
està pressupostada en 500 mil euros i la 
previsió és que les obres comencin passat 
l’estiu, amb una durada estimada de cinc 
mesos, de manera que es treballa amb 
l’objectiu de tenir-la enllestida aquest 
mateix 2018. •

Llum verd al projecte per construir 
la nova pista coberta
El Ple ha aprovat el projecte que defineix com serà el nou equipament esportiu

La construcció 
de la nova pista 
esportiva està 

pressupostada en 500 mil 
euros i la previsió és que 

les obres comencin passat 
l’estiu, amb una durada 

estimada de cinc 
mesos
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La Regidoria de Medi Ambient ha començat a 
posar en marxa la temporada alta de plat-
ges just abans de Setmana Santa amb el 

llaurat de la sorra de les platges de la Picòrdia 
i del Cavaió. Els treballs es van centrar a llaurar 
estrictament les zones d’estada per al bany i les 
zones esportives d’ambdues platges. En el cas 
de la Musclera, es llaurarà més endavant, quan 
la platja recuperi una amplada superior de sorra.

A més de llaurar, una setmana més tard es va 
procedir a l’esplanació de les sorres i a la ins-
tal·lació de totes les passeres de la platja de la 
Picòrdia, així com les papereres i les illes de re-
collida selectiva de la Picòrdia, Cavaió i Musclera. 
Les passeres de la platja del Cavaió ja estan ins-
tal·lades, ja que no s’han tret en tot l’any.

Coincidint amb la Setmana Santa, entre el 19 de 
març i el 2 d’abril el servei de neteja i manteniment 
de platges ha funcionat a ple rendiment, talment 
com a la temporada alta d’estiu, amb freqüència 

diària de neteja manual a les tres platges, a més 
de freqüència diària de neteja mecànica de la Pi-
còrdia i freqüència alterna de neteja mecànica del 
Cavaió i de la Musclera. •

L’Ajuntament consolida la penya 
del Maltemps al carrer Capellans

Després dels treballs de 
consolidació de la pe-
nya del Maltemps per 

la vessant de la N-II, que es 
van realitzar el passat mes de 
desembre, l’Ajuntament ha 
portat a terme aquests dies 
la consolidació corresponent 
a la part que dóna al carrer 
Capellans.

Els treballs han consistit 
en el desbrossament de la 
penya i la instal·lació d’una 
malla metàl·lica i projecció 
de formigó per evitar que es 
produeixin esllavissades de 
sorra i roca en episodis de 
tempesta. •

 Les obres han tingut una durada 
aproximada de tres setmanes.   

Preparem les platges per  
a la temporada d’estiu

Els treballs es van 
centrar a llaurar 
estrictament les 
zones d’estada per 
al bany i les zones 
esportives d’ambdues 
platges. En el cas de la 
Musclera, es llaurarà 
més endavant, quan 
la platja recuperi una 
amplada superior 
de sorra.
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Ja s’ha constituït l’equip motor 
del ‘Projecte Radars’

La Regidoria de Gent Gran de 
l’Ajuntament està fent nous pas-
sos per implantar el Projecte 

Radars a la vila. Un projecte que té la 
implicació dels Serveis Socials mu-
nicipals i el suport tècnic d’una en-
titat externa. És per això que s’estan 
portant a terme totes les actuacions 
prèvies i necessàries per tal de poder 
posar en marxa el projecte amb totes 
les garanties, perquè aquest esdevin-
gui un referent de suport per a la gent 
gran que viu sola a Arenys de Mar.

Un cop fetes les actuacions inicials, 
s’ha creat l’equip motor del projecte, 
format per tècnics de Gent Gran, de 
Serveis Socials i de Radars, el qual 
està iniciant les primeres interven-
cions per a la constitució de la Taula 
Radars, on han d’estar representats 
els diversos serveis i entitats d’Arenys 
que intervenen o atenen directament la 
gent gran del municipi. Serà a través 
de la Taula Radars des d’on es treba-
llarà i vertebrarà la creació de la Xarxa 
Radars a Arenys de Mar, ja que aquest 

és un projecte comunitari on la clau 
és la implicació i la participació de 
tots els agents municipals.

Arenys de Mar ja ha començat, per 
tant, a caminar per crear i formar la 
Xarxa Radars que vetlli per la vincula-
ció amb la comunitat de les persones 
més grans de 75 anys amb la finalitat 
de minimitzar les conseqüències de la 
soledat no volguda, sempre amb  una 
mirada sensible i respectuosa cap a 
aquest col·lectiu. •

Treballem tot l’any per la igualtat

Coincidint amb el 8 de 
març -Dia Internacional 
de les Dones- l’Ajun-

tament d’Arenys de Mar s’ha 
sumat un any més a aquesta 
jornada reivindicativa que, en-
guany, arribava acompanyada 
d’una vaga general femenina 
i va anunciar un seguit d’acti-
vitats que s’allargaran durant 
tot l’any per reivindicar el pa-
per de les dones en la societat.

Així, el programa d’actes pro-
pi del 8 de març va consistir 
en una sessió de l’hora del 
conte de la Biblioteca em-
marcada en el Dia Interna-
cional de les Dones, a càrrec 
de Teresa Verdura. Així ma-
teix, el Museu Marès de la 

van posar èmfasi en la bretxa 
salarial entre homes i dones. 
Les activitats, però, han se-
guit més enllà del 8 de març, 
ja que el 12 de març es va fer 
la tertúlia de novel·la del lli-
bre El camí dels perfums, de 
Cristina Caboni, amb Lour-
des Cazorla. I dijous 15 de 
març va tenir lloc una Hora 
del Conte amb contes coedu-
catius amb la participació de 
l’alumnat de l’Escola Sinera i 
el Col·legi La Presentació.

A més, per al 10 d’abril està 
previst el taller Visca les brui-
xes a càrrec de l’Associació 
Gogara, mentre que el 12 

Punta va organitzar l’activitat 
Descobrim les dones del nos-
tre museu. I sense oblidar les 
lectures del manifest que van 
tenir lloc al migdia a la plaça 
de l’Ajuntament i a la tarda a 
la Sala Josep M. Arnau del 
C.C. Calisay, i que enguany 

d’abril tindrà lloc la xerra-
da-debat Causes de l’empo-
briment de la dona en l’edat 
de la jubilació, a càrrec de 
Montserrat Masvidal, gra-
duada en Relacions Laborals 
per la UPF, coach i exdirigent 
d’Igualtat d’UGT Maresme.

D’aquesta manera es posa de 
manifest que des de la Regi-
doria d’Igualtat es treballa tot 
l’any per la igualtat. Algunes 
propostes que veurem els prò-
xims mesos seran un taller 
de prevenció de violència de 
gènere amb les escoles de la 
vila, així com tallers de defen-
sa personal, entre d’altres. •

 Moment de la lectura del manifest del 8M a la plaça de l’Ajuntament.
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Arenys obté el distintiu de qualitat 
turística ‘Biosphere’

Arenys de Mar ha rebut aquest mes 
de març el distintiu “Compromís de 
sostenibilitat turística Biosphere” 

per a quatre establiments de la vila. Són 
l’Oficina de Turisme, els Museus d’Arenys, 
l’Hotel Sa Voga i l’Hotel Vila Arenys.

El distintiu ‘Biosphere Destination’ és 
un certificat internacional que ator-
ga l’Institut de Turisme Responsable, 
organisme vinculat a la UNESCO que 
alhora també és soci de l’Organització 
Mundial del Turisme (OMT) i del Global 
Sustainable Tourisme Council. El certifi-
cat reconeix la qualitat, la sostenibilitat 
ambiental i social d’Arenys de Mar com 
a destinació turística.  

El distintiu ‘Biosphere Destination’ es 
basa en un sistema de certificació que, a 
més d’establir criteris de qualitat i medi 
ambient, inclou diversos requeriments 

de sostenibilitat. Entre altres, analitza 
la responsabilitat social, la conservació 
dels béns culturals, la satisfacció de les 

expectatives dels turistes sobre el destí 
i la millora de la qualitat de vida de la 
població. •

 El regidor de Turisme, la tècnica de Turisme i la directora del Museu durant la recollida del distintiu.

El distintiu ‘Biosphere Destination’ és un certificat internacional 
que atorga l’Institut de Turisme Responsable, organisme vinculat  
a la UNESCO que alhora també és soci de l’Organització Mundial  
del Turisme (OMT) i del Global Sustainable Tourisme Council.
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Una vintena de 
vaixells històrics 
es donaran cita 
al juny al Port 
d’Arenys

Una vintena de velers històrics, 
entre ells el pailebot Santa Eu-
làlia i el Sirius, tots dos amb 

100 anys d’antiguitat i que encara na-
veguen, amarraran al port d’Arenys 
de Mar amb motiu del Festival Ma-
resmar, organitzat per Varador 2000, 
i que se celebrarà del 8 al 10 del pro-
per mes de juny.

A més de la difusió de la cultura i el 
patrimoni marítim, el Festival Mares-
mar també pretén divulgar els oficis 
relacionats amb el mar, ja que Arenys 
i el Maresme aglutinen una important 
tradició centenària en la formació de 
navegants i en la construcció d’em-
barcacions, moltes de les quals van 
servir per comerciar amb Amèrica i 
per fer més gran el teixit productiu i 
industrial de Catalunya.

El públic visitant podrà contemplar i 
visitar els vaixells històrics així com 
les zones habilitades i també hi haurà 
una travessa per la costa del Mares-
me que amarrarà al port d’Arenys de 
Mar, on es desenvoluparan activitats 
paral·leles, com exposicions fotogrà-
fiques de vaixells històrics i sobre els 
oficis del mar, conferències, taules 
rodones, xerrades, activitats per als 
infants. •

  El Santa Eulàlia vindrà al Port d’Arenys.

Ports i l’Ajuntament potencien 
la mobilitat i l’accessibilitat 
a la zona portuària
L’objectiu és mantenir un nivell de servei òptim a la zona portuària 
i afavorir la mobilitat i potenciar la integració port-vila.

Ports de la Generalitat i l’Ajunta-
ment d’Arenys Mar han signat 
l’informe del seguiment que dóna 

continuïtat a l’acord del conveni de mo-
bilitat del port d’Arenys per un any més. 

Les dues administracions han analitzat 
la feina feta després de signar el conveni 
el juliol de 2016, per vetllar per l’encaix 
entre el port i el teixit urbà i la mobilitat. 
S’ha fet el seguiment dels compromisos 
adquirits i els resultats han estat positius.

Des de Ports de la Generalitat s’ha mi-
llorat la mobilitat amb nous itineraris 
per a vianants, un carril bici, la millora 
dels accessos i noves zones de passeig. 
També s’han fet les obres del contra-
dic a la zona de ponent, que han facili-
tat l’obertura de nous negocis i serveis 
i han creat nous accessos i zones de 
passeig per als vilatans. També s’ha re-
alitzat el nou passeig elevat de ponent, 
que ha doblat les seves dimensions i 
ha permès fer un nou accés a la platja 
i un nou accés a la zona de pesca. I s’ha 
marcat un carril bici per millorar la mo-
bilitat sostenible amb aparcabicis i s’han 
adaptat els itineraris del Port a la platja i 

a la plaça de les Palmeres. D’altra ban-
da, s’ha mantingut la reserva de places 
d’aparcament per als residents d’Arenys 
de Mar en règim de gratuïtat al vial de 
ponent, així com places d’aparcament 
per a persones amb mobilitat reduïda i 
motocicletes. I també s’ha instal·lat el 
primer itinerari pedagògic per als esco-
lars i visitants, on es mostra la història 
del Port i de la Confraria, els tipus de 
peix, les arts de pesca i la tipologia de 
residus que es llancen al mar. Aquest 
circuit posa en valor el peix d’Arenys 
com a producte de proximitat, la seva 
qualitat i el seu valor nutricional.

Pel que fa a l’Ajuntament, ha contribuït 
al manteniment i al servei de vigilància 
i a l’organització d´activitats ciutadanes 
dins la zona portuària, amb la plantació 
de pins i tamarius al rial del Bareu, l’en-
jardinament del parterre a la sortida del 
Bareu i la plaça de les Palmeres i el seu 
manteniment. També ha fet el manteni-
ment i neteja de la zona d’aparcament del 
vial de ponent per als veïns, així com la 
neteja de les platges, i s’ha encarregat de 
la vigilància de la Policia Local al vial de 
ponent i la plaça de les Palmeres. •

Des de Ports de la Generalitat s’ha millorat la mobilitat 
amb nous itineraris per a vianants, un carril bici, la 
millora dels accessos i noves zones de passeig. 
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Conveni amb la Fundació 
Martí l’Humà per a 
l’assessorament d’autònoms

L’Ajuntament ha signat aquest 
mes de març un conveni de col-
laboració amb la Fundació Uni-

versitària Martí l’Humà amb la finali-
tat que aquesta pugui col·laborar en 
la millora de la formació i assessora-
ment de microempreses i autònoms. 

Amb aquest conveni, les persones 
interessades tindran un seguiment 
personalitzat durant tot un any per 
analitzar i millorar la seva estratègia 
empresarial. 

Es tracta d’un programa de la Ge-
neralitat que porta per nom ‘Conso-
lida’t’ i que està finançat amb fons 
FEDER, de manera que resulta total-
ment gratuït tant per a l’Ajuntament 
com per als mateixos usuaris. •

La Regidoria de Promoció 
Econòmica posa en marxa els 
cursos del primer semestre

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ofe-
reix cada any una sèrie de cursos 
com a eines d’inserció laboral. Des 

de la Regidoria de Promoció Econòmi-
ca, els cursos que s’han posat en marxa 
aquest primer semestre del 2018 tenen 
a veure amb el domini dels programes 
d’ofimàtica Word i Excel, així com cursos 

de manipulador d’aliments, d’ajudant de 
cambrer, d’ajudant de cuina i de confec-
ció del currículum. 

A més, en les pròximes setmanes s’ini-
ciaran altres cursos de francès i an-
glès a l’hostaleria, i de recerca d’ofer-
tes de treball. •

Tots els cursos es gestionen des de la Regidoria de Promoció Econòmica i es 
poden consultar al web municipal.

Els tràmits per a l’obertura del Viver 
d’Empreses enfilen el tram final

L’Ajuntament d’Arenys de 
Mar ja té en curs la licitació 
per al lloguer del mòduls i 

espais del Viver d’Empreses des-
prés que durant la primera set-
mana de març es publiquessin 
el plec de condicions tècniques, 
un document que dóna a conèi-
xer els requisits que hauran de 
reunir les persones o empreses 
concursants per accedir al ser-
vei, així com les diferents moda-
litats de lloguer, termini, règim, 
preu de la cessió i els serveis 
opcionals. També inclourà la do-
cumentació necessària que els 
interessats han d’acompanyar 

amb la sol·licitud i els criteris 
que es faran servir en el procés 
de selecció.

Un cop finalitzat el procés els em-
prenedors i/o petites empreses 
podran ocupar els seus espais i 
començar a fer ús de les instal·la-
cions del Viver d’Empreses.

Recordem que el Viver d’Empre-
ses disposa de 10 despatxos de 
15 m², 2 despatxos de 20 m², 2 
despatxos de 30 m²  i 2 despatxos 
de 50 m² (destinats a coworking), 
a més de dues sales de reunions, 
lavabos i altres espais comuns. •
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Primeres sessions de treball 
del Consell d’Infants

El Consell d’Infants d’Arenys de Mar, 
que es va constituir el passat 16 de 
febrer, va celebrar el 13 de març la 

seva primera sessió de treball amb els 20 
consellers que en formen part. Tots ells 
van mostrar en tot moment una actitud 
proactiva i amb moltes coses a dir.

Així, aquesta primera trobada va servir 
per decidir les pautes de funcionament 
del Consell i les tasques que es delega-
ven als consellers i conselleres infantils. 
Unes funcions que han de quedar reco-
llides en el futur reglament del Consell 
d’Infants.

Altres qüestions que van sorgir va ser la 
recollida d’idees i propostes formulades 
a les aules i entitats infantils amb rela-
ció als equipaments esportius, places i 
parcs de la vila, i es va debatre de quina 
manera el Consell d’Infants donarà a 
conèixer les seves accions a la vila.

La sessió de treball va finalitzar amb l’en-
càrrec de començar a treballar un logotip 
propi. En aquest sentit, cada grup-aula 
haurà de portar una proposta en la prope-
ra trobada del Consell d’Infants per tal de 
poder votar entre tots els consellers aque-
lla que més agradi a la majoria. •

  La propera trobada del Consell d’Infants serà el 18 d’abril.
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Les Clarisses, 
un dels escenaris 
del cicle ‘Essencials’

El pati de les Clarisses serà l’es-
cenari de dos dels concerts del 
nou cicle musical ‘Essencials’, 

que passarà pels municipis d’Arenys 
de Mar, Canet, Sant Pol, Arenys de 
Munt i Sant Cebrià.

Serà el primer cop que l’antic con-
vent, ara de propietat municipal, acull 
un acte cultural obert a la població 
des de les visites guiades que es van 
fer al febrer. 

El cicle es farà del 14 d’abril al 16 de 
juny i en el cas de la nostra vila aco-
llirà els concerts de les formacions 
Estúpida Erikah i Guillem Roma. •

Del 27 al 29 d’abril, i sota la batu-
ta del Museu Marès de la Punta, 
Arenys de Mar celebrarà la 4a 

edició de la Fira Internacional de Pun-
tes amb la participació de puntaires 
de diferents països europeus, com ara 
Polònia, França, la República Txeca, 
Bèlgica i Finlàndia, al costat de les es-
coles i associacions més representati-
ves de Catalunya. 

Durant els tres dies es realitzaran ta-
llers de puntes, demostracions, venta 

de producte, i exposicions, mentre que 
el diumenge 29 d’abril es farà coincidir 
amb la Trobada de Puntaires d’Arenys 
de Mar, organitzada per l’Associació de 
Puntaires Flor d’Alba.

Aquesta fira brinda una bona oportuni-
tat per conèixer tècniques que s’estan 
realitzant a Europa tant de punta con-
temporània com de treballs tradicio-
nals, a més de poder adquirir patrons 
i fils especials per a l’elaboració del 
producte. •

Celebrem la 4a Fira 
Internacional de Puntes

Tot a punt per a la diada de Sant Jordi

Arenys es prepara per celebrar la diada de 
la rosa i el llibre, que enguany caurà en di-
lluns.

Com cada 23 d’abril, al voltant de la plaça de l’Esglé-
sia s’instal·laran les parades de  les llibreries i de les 
entitats que faran venda de roses i es podrà visitar el 
drac Arenyot a la seva cova del C.C. Calisay.

A la tarda, es representarà un any més la llegenda 
de sant Jordi a la porxada del Mercat municipal. 
Està previst que el drac es desperti a les 17.15 h i 
que a les 17.30 h es faci la cercavila del drac des 
del Calisay fins al Mercat. Un cop allà, sobre les 18 
h, començarà la representació.

A més, a les 18.30 h es faran tallers infantils da-
vant del Mercat i a les 19.30 h tindrà lloc a la plaça 
de l’Església una ballada de sardanes amb la co-
bla Iluro.•  Enguany no faltarà la representació de la llegenda de sant Jordi. 
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Posem en marxa els ‘Espais de Conversa 
sobre convivència ciutadana’

L’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
amb el suport del Servei de Con-
vivència, Diversitat i Participació 

Ciutadana de la Diputació de Barcelo-
na, ha iniciat aquest març el projecte 
Espais de Conversa sobre convivència 
ciutadana, per tal d’obrir espais de 
debat i reflexió ciutadana al voltant de 
les transformacions urbanes, socials i 
culturals que viu la nostra vila, i poder 
pensar en clau de futur. 

Els Espais de Conversa estan plantejats 
perquè siguin espais dinàmics, provo-
cadors i significatius, de manera que 
s’activi el debat sobre els polítiques 
públiques al voltant de qüestions com 
la convivència, l’apropiació dels espais 
públics i el bé comú.

Des d’aquesta perspectiva s’han disse-
nyat quatre Espais de Conversa, amb 

formats molt diferents per tal que hi 
puguin participar persones molt diver-
ses. L’antropòleg Manuel Delgado obri-
rà el cicle amb una xerrada dins l’Aula 
d’Extensió Universitària, el dimarts 10 

d’abril, a les 6 de la tarda, al Centre  
Cultural Calisay.

En paral·lel, es farà un taller de cocrea-
ció amb joves per tal de crear una instal-
lació artística el dia de Sant Jordi, que 
generi debat públic sobre la seva vivèn-
cia dels espais públics. També està pre-
vist fer un taller familiar perquè petits i 
grans puguin pensar al voltant dels es-
pais de joc a la vila, i finalment, el 16 de 
maig, l’escriptora Brigitte Vasallo realit-
zarà un seminari amb els responsables 
polítics i caps d’àrea de l’Ajuntament.

A més, Ràdio Arenys emetrà diversos 
programes especials al voltant de les 
transformacions de la nostra vila, per tal 
d’obrir el debat més enllà d’aquests es-
pais, i realitzarà un curt documental del 
procés, recollint la veu de les persones 
que hi hagin participat. •
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La Biblioteca impulsa 
el projecte ‘Llegim per a tu’

Aquest mes de març s’ha presen-
tat en societat el projecte “Lle-
gim per a tu”, impulsat per la 

Bilbioteca P. Fidel Fita i sorgit a partir 
de la proposta de dues persones vin-
culades a l’equipament amb l’objectiu 
de fer lectures en veu alta per a la gent 
gran.  La directora de la Biblioteca, 
Muntsa Abad, ha destacat que aques-

ta és la primera vegada que es porta a 
terme un projecte d’aquestes caracte-
rístiques i que és molt positiu atès que 
permet acostar el plaer de la lectura a 
molta més gent.

La prova pilot arrencarà a la Residència 
Geriàtrica Municipal i, un cop analitzats 
els resultats, es treballa amb el propòsit 

d’ampliar-ho a altres centres de la vila.  
El projecte cobra sentit a Arenys de Mar, 
ja que el col·lectiu de gent gran té cada 
cop més pes a la nostra vila i el progra-
ma ‘Llegim per a tu’ vol poder donar 
resposta a totes aquelles persones que 
gaudeixen de la lectura i no volen perdre 
aquest plaer per qüestions físiques i de 
l’edat. •
 

El tram maresmenc del Camí 
de Sant Jaume passarà per Arenys

Arenys de Mar serà un dels muni-
cipis que els pelegrins del Camí 
de Sant Jaume podran segellar 

en el seu passaport en el tram d’aques-
ta coneguda ruta que recorre l’orografia 
del Maresme. 

Impulsat des del Consorci de Promoció 
Turística del Maresme amb l’objectiu 
d’unir i aglutinar tota l’oferta turística de 
la comarca, el 29 d’abril s’inaugurarà el 
tram del Camí de Sant Jaume que recor-
re tota la costa del Maresme. Es tracta 
d’un recorregut únic d’aquest camí ances-

tral que ressegueix tots els quilòmetres de 
costa de la comarca.

En aquest sentit, la nostra vila ja té el 
segell a punt per a tots els pelegrins 
que passin per Arenys de Mar. El podran 
aconseguir a l’Oficina de Turisme i al 
C.C. Calisay. •

Impulsat des del Consorci 
de Promoció Turística del 
Maresme amb l’objectiu d’unir i 
aglutinar tota l’oferta turística 
de la comarca
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acords de ple
P

Enfilem el darrer any de mandat i el cli-
ma preelectoral ja és evident, ambient 
que s’afegeix a la situació nacional que 

vivim. Un munt de reptes i d’incerteses on cal 
posar-hi seny i paraula. A això ens dediquem 
els electes. No ens dediquem a gestio-
nar, que això ja ho fan els treballa-
dors públics, perfilem i controlem 
els objectius compromesos amb la 
ciutadania, amb el PAM i el pacte 
de govern.  

I a parlar, parlar i negociar. Per això 
som electes. Tot i això la gestió pública 
anirà seguint el seu pas i veurem en aquest fi-
nal de mandat la realització d’importants actu-
acions, com la creació d’una nova pista cober-
ta. Pista reclamada des de fa anys per totes les  

entitats esportives. Però no només tindrem 
una pista nova. 

En urbanisme, es faran un munt d’actuacions 
al carrer, com ara la Riera, sa Clavella, Esglé-

sia, Turó, Doedes, etc. que s’afegeixen 
als que ja són una realitat, com Pere 

d’Arenys i la Perera. 

En general totes les àrees munici-
pals faran un esforç important en 
aquest any i el faran, a més, sense 

deixar l’Ajuntament escurat econò-
micament. Tot al contrari.

El contracte que vam fer amb els convilatans 
de treballar per Arenys el continuarem exer-
cint. Ho sentim, som així de tossuts. •

Continuarem treballant per Arenys. 
Som així de tossuts.

La precarietat de les pensions públiques 
i la constant pèrdua de poder adquisitiu 
de jubilats i jubilades, mostra la man-

ca de voluntat i capacitat política del govern 
espanyol, que en lloc d’aplicar mesures 
i polítiques correctives, justifica la 
situació per l’augment de perso-
nes d’edat avançada, la natalitat 
o l’arribada de població estran-
gera, titllant d’inviable l’actual 
sistema i aconsellant la contrac-
tació d’un sistema de pensions 
privat. 

CiU/Demòcrates de Catalunya defensa un 
canvi en les relacions laborals, amb un  nou 
model productiu, salaris dignes i foment de 
la competitivitat,  recerca i innovació. Un 
model que asseguri l’educació i la formació, 

la igualtat efectiva i l’ocupació de qualitat. 
Un model que garanteix la viabilitat de les 
pensions,  dins d’un país socialment just i 
econòmicament pròsper.

Localment, des de l’equip de govern, 
anem complint el pla de mandat. 
Després de mesos de feina i de 
llargues tramitacions, el Viver 
d’Empreses municipal és avui 
una realitat. Aquest servei té com 

a finalitat l’establiment i la conso-
lidació de les empreses de recent 

creació, donar suport als projectes 
empresarials mitjançant l’oferta d’espai i 
serveis comuns, d’informació, assessora-
ment i acompanyament, i tindrà sens dubte 
un efecte positiu sobre la creació d’ocupació 
i riquesa del teixit productiu local. •

Per un sistema públic de pensions digne

Sessió del 22/02/2018:
•   Ratificació del Decret 2018/118.  

Unanimitat

•  Aprovació del compte de l’exercici 
2016 de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar integrat pel de la mateixa 
entitat i l’EPE Radio Arenys.  
15 vots a favor (JxA, ERC, PSC, CiU, 
ICV, PP) i 2 abstencions (CUP)

•  Proposta modificació contracte 
gestió servei Teatre Principal.  
Unanimitat

•  Proposta d’acord Ple aprovació 
addenda econòmica 2018 Servei 
d’atenció domiciliària  
Unanimitat

•  Moció de la CUP de suport  
a la vaga general feminista  
del 8 de març. 
16 vots a favor (JxA, ERC, CUP, PSC, 
CiU i ICV) i 1 en contra (PP)

Sessió del 22/03/2018:
•  Aprovació Conveni de cooperació en-

tre Consell Comarcal del Maresme 
i l’Ajuntament per a la realització de 
tractaments amb larvicida enfront 
del mosquit tigre 
10 vots a favor (ERC, CUP, PSC, CiU, 
ICV) i 6 abstencions (JxA)

 
•  Aprovació Conveni entre Consell Co-

marcal del Maresme i l’Ajuntament 
per a la compra agregada del servei 
de mobilitat internacional per a joves 
del Maresme 2018-2021 
10 vots a favor (ERC, CUP, PSC, CiU, 
ICV) i 6 abstencions (JxA)

 
•  Aprovació Conveni per a la millora 

de les comunicacions, mitjançant 
els serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera, entre Arenys 
de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle 
de Vallalta. 10 vots a favor (ERC, CUP, 
PSC, CiU, ICV) i 6 abstencions (JxA)

 
•  Aprovació de la modificació de 

crèdit 4/2018 sota la modalitat de 
suplement de crèdit. 8 vots a favor 
(ERC, PSC, CiU, ICV) i 8 abstencions 
(CUP i JxA)

 
•  Nomenar integrants del Comitè 

d’Ètica. Unanimitat
 

•  Adjudicació del servei de manteni-
ment i neteja de les platges d’Arenys 
de Mar. 10 vots a favor (ERC, CUP, 
PSC, CiU, ICV) i 6 abstencions (JxA)

 
•  Aprovació inicial projecte executiu de 

la nova pista exterior coberta i apar-
cament del poliesportiu Fondo de 
les Creus. 10 vots a favor (ERC, CUP, 
PSC, CiU, ICV) i 6 abstencions (JxA)

 
•  Moció de suport a les reivindicacions 

i mobilitzacions en defensa d’un 
sistema públic de pensions que 
garanteixi el manteniment del con-
tracte social de pensions públiques. 
Unanimitat
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El PAM (Pla d’actuació 
municipal) és el docu-
ment que ha planificat 

l’activitat del Govern d’Arenys 
del 2016 al 2019 i en el qual es 
defineixen els objectius i les 
polítiques que hem executat o 
aquelles en què ens tro-
bem treballant. Des 
d’ICV valorem po-
sitivament la feina 
que duem a terme 
de manera co-
hesionada des del 
Govern municipal. 
 
Hem desencallat temes his-
tòrics com és el cas que el 
Convent de les Clarisses si-
gui de titularitat pública i que 
hi puguem equipar la Casa 
de les Lletres, o l’eliminació 
dels pneumàtics perillosos 
d’una finca particular. Sa-
tisfets que la tarifació so-
cial hagi entrat en funcio-
nament a l’escola bressol  

municipal Els Colors, i que 
tinguem patis oberts a l’esco-
la pública. Ens agrada també 
haver pacificat el trànsit a la 
Riera, i donar prioritat als vi-
anants al carrer de la Perera, 
o enfilar la recta final de millo-

ra del veïnat de Sant Elm. 
 

Destaquem l’aug-
ment del pressu-
post que Arenys 
dedica a l’Acció 

Social o l’impuls 
del projecte Radars 

d’acompanyament 
a persones grans. Quant a 
obres, important que es pu-
guin arreglar els nyaps al Turó 
o al carrer de l’Església, i que 
estigui a punt de començar 
la segona fase de les lloses 
a les voreres de la Riera fins 
al Calisay, o les del carrer 
Doedes, Montalt, Montserrat 
o el rial de Sa Clavella, entre 
d’altres. •

Treballant planificats per Arenys Ens posem al servei del poble 
i de les seves institucions

La persecució política, 
l’atac a la llibertat d’ex-
pressió, els empresona-

ments de polítics elegits de-
mocràticament i de líders de 
la societat civil i, en aquestes 
darreres hores, la detenció del 
MHP Carles Puigdemont, 
entre altres anoma-
lies democràtiques, 
han provocat una 
reacció com a país.  
Recuperar les 
nostres instituci-
ons és imprescin-
dible i des de JxA vo-
lem posar-nos al costat 
d’aquells que desitgen el ma-
teix. En aquests moments hem 
de deixar les diferències com a 
partits i actuar i gestar deter-
minades accions com a país. 
Per tant, degut als moments 
polítics actuals i com a prime-
ra força política de la vila amb 
més d’un 40% de representa-
ció al consistori ens sentim in-
terpel·lats com a grup polític, 

la funció del qual és fer poble 
però també país, a posar-nos 
al servei del poble i de les se-
ves institucions per a qualsevol 
acció ferma, cívica i pacífi-
ca que s’hagi de dur a terme.  

JxA és un partit que neix 
per servir el poble, 

que sempre ha bus-
cat el millor per a 
Arenys i, que creu 
fermament que el 
millor per al poble 

és el millor per al 
país. Caminant junts 

és l’única forma que te-
nim de combatre els atacs i 
els embats a les nostres legí-
times institucions. Des de JxA 
mai normalitzarem aquesta 
repressió intolerable, realit-
zarem les accions necessàri-
es per combatre-la de forma 
pacífica i sempre romandrem 
al costat d’aquells que an-
helen la plena Democràcia i 
Llibertat. •

En la participació, la majoria de 
vegades votem una proposta, 
un partit o un polític sense prou 

coneixement. Ho fem per afinitat 
ideològica, o fidelitat, amb l’errònia 
confiança que allò, potser, serà, però 
desconeixent les conseqüències de 
la proposta, les estratègies 
del partit i sobretot, els 
interessos personals del 
polític. Així, fàcilment 
caiem en la frustració 
i el desencís. Només 
cal veure el resultat 
dels actes de partici-
pació dels últims mesos 
al país (frustrats absolu-
tament) o al poble (unes mi-
sèries de participants actius). Però 
aquesta és la democràcia que entre 
tots hem triat, la de la participació (el 
vot) per delegació en els polítics.

Podríem anar una mica més enllà i 
parlar del concepte de “societat civil”. 
Un nombrós, o no, grup de ciutadans 
que al voltant d’una idea, opció o fet, 
prenen la decisió d’organitzar-se i 
fer pressió per assolir-la. Però quan 
la tenen a l’abast (s’ha votat i s’hi ha 
participat) altre cop el mateix error: 
es delega la decisió en els polítics. I 
com si aquests fossin entitats a part, 

en un joc d’interessos i estratègies, 
prenen unes decisions i uns recorre-
guts la majoria de vegades no coin-
cidents amb l’opció majoritària del 
grup que ha bastit la proposta.

Que lluny tot això del concepte d’apo-
derament, prendre partit, par-

ticipar en les propostes, 
en les idees, bastir-les, 

elaborar-les, equivo-
car-se, rectificar-les, 
i en la mesura del 
possible posar-les en 

pràctica, entre tots, or-
ganitzats en horitzontal, 

sense delegar res ni a nin-
gú. Només la suma de volun-

tats construïdes  amb criteri, essent 
coneixedors de tots els camins pos-
sibles i de les seves conseqüències. 
I en la suma de les diferències, ser 
forts, segurs i convençuts.

Siguem conscients que sempre fem 
política, en la queixa, en la concen-
tració de suport o de protesta. No-
més ens falta que ho fem, també, 
activament, en la proposta. 

Amb l’apoderament es pot trencar 
la línia divisòria que separa el polític 
del ciutadà. 

Va de participació, 
d’apoderament i de tot això

Sant Elm de nyaps

L’alcaldessa d’Arenys de 
Mar va anunciar que 
seria el mateix consis-

tori el que assumiria la des-
pesa dels serrells i nyaps 
que han quedat per 
fer o s’han de mo-
dificar després de 
l’obra al barri de 
Sant Elm. Aques-
tes feines tindran 
un valor d’entre 
80.000 i 90.000 eu-
ros. Els veïns, a través 
d’un advocat, han entrat una 
instància a l’Ajuntament per 
demanar informació sobre la 
Llei de barris. Des del nostre 
partit ens preguntem, igual  
que molts veïns, com és pos-
sible que hagi finalitzat l’obra 

amb feines inacabades o fe-
tes malament. 

No hi havia seguiment, per 
part dels tècnics, de ma-

nera constant? No hi 
havia comunicació 

amb els veïns que 
viuen a la zona 
perquè donessin 
la seva visió del 

que s’estava fent? 

Com és possible que 
ara, després de les obres, 
ens hàgim de gastar tants 
diners per arreglar el que no 
s’ha fet? Una vegada més, 
aquest Govern demostra el 
descuit i la despreocupació 
envers els veïns de la zona.•








