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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)
FARMÀCIA DE MAR:  ................................................... 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)

DIVENDRES  
10 de desembre 
A les 7 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Conferència: 
Els indians  
i el modernisme
A càrrec de Tate Cabré
Aquesta activitat s’emmarca dins de 
l’exposició El llegat indià, produïda per la Xarxa 
de Municipis Indians.
Organitza: Biblioteca- Regidoria de Turisme 
i Xarxa de Municipis Indians

DISSABTE  
11 de desembre 
A les 6  i a les 7 de la tarda 
Teatre Principal 

Presentació  
de la  
Patgesa Reial 
Shiva-tah
Reserva la teva invitació al portal  
del Teatre Principal
Organitza: Comissió de Reis  
i Regidoria de Festes

Fins al 5 de juny  
de 2022 

Exposició al Museu d’Arenys

El Futur ja és aquí! 
La nova societat dels metalls
Hem passat d’utilitzar eines de sílex a telèfons 
mòbils fabricats amb diversos metalls molt 
pocs comuns. Com s’ho farà la societat?
Organitza: Museu d’Arenys de Mar

DIMECRES  
8 de desembre 
A les 5 de la tarda 
Plaça de l’església i Ateneu Arenyenc

Mare de Déu  
Fumadora
Fumeroles i conferència
17h FUMEROLES a la plaça de l’Església 
Activitat participativa oberta a tothom qui 
vulgui perfumar amb fanalets de llauna plens 
d’herbes aromàtiques.
19h CONFERÈNCIA a l’Ateneu Arenyenc  
A càrrec d’en Jordi Bilbeny
Preu: Gratuït 
Organitza: Ca la Rita

DIJOUS  
9 de desembre 
A les 6 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Hora del conte  
especial Nadal 
L’extraordinari Nadal d’en Pol
A càrrec de Rosa Cortés
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DISSABTE  
11 de desembre 
A 2/4 d’11 de la nit 
Ateneu Arenyenc 

Ball del dissabte
Amb l’actuació del  
Duet Pep i Maria José Músics
Preu: Soci 5 euros i no soci 8 euros. 
Organitza: Ateneu Arenyenc

DIUMENGE  
12 de desembre 
A les 10 del matí, fins a les 2 del migdia 
Riera Pare Fita

Fira de Brocanters 
i Col·leccionisme 
Amb diverses parades que ofereixen un 
ventall molt variat d’articles antics: Música, 
llibres, paper en general, porcelana, vidre, 
mobles auxiliars, col·lecció de monedes, 
segells, etc. Cada Fira és diferent!
Organitza: Crisàlide

A les 12 del migdia 
Sala ‘1 d’octubre’ del C.C.Calisay 

Despertada del Tió
Vine i desperta el Tió amb nosaltres
Activitat recomanada per a menors  
de 10 anys.
Organitza: Regidoria de Festes.  
Col·labora: Associació Ca La Rita

I tot seguit… al pati del C.C.Calisay

Taller de tions
Fes-te el teu Tió! 
Organitza: Regidoria de Festes.  
Col·labora: Associació Ca La Rita

Nadal
a Arenys de Mar
Desembre 2021 - Gener 2022 

Agenda d’activitats

www.arenysdemar.cat/nadal

TELÈFONS D’INTERÈS:

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

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

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

93 792 41 88
•  Arxiu Històric Fidel Fita:  

93 795 95 19
•  Centre de Documentació i Estudi 

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

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

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

93 793 89 85
•  Residència Geriàtrica Municipal:  

93 792 00 98
•  Cementiri/Tanatori Municipal: 

93 792 17 35
•  Complex Esportiu Municipal Fondo 

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

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

•  Registre de la Propietat: 
93 792 08 82

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

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

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

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

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

d’Esquadra: 088
•  Servei Municipal d’aigües  

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

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

• Teatre Principal 93.792.11.83

Producció Editorial:

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit legal B-46.000-2002
Coordinació i redacció: Oriol Ferran
Foto de portada: Roc 
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ARENYS PARTICIPA! 
Pressupost participatiu 2022

TORTUGUES A LA PLATJA 
D’ARENYS

NADAL A ARENYS DE MAR

TRIBUNA POLÍTICA

2020-2021 en xifres
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Desembre 2021 EDITORIAL | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

Torna l’ATR a les llars arenyenques i crec 
que podem considerar-ho un element de 
recuperació de la normalitat. L’edició en 

paper de l’actualitat municipal es va suspendre 
per la pandèmia com una mesura més de pre-
venció del confinament. Ara en el marc de la ce-
lebració de Nadal fem que l’ATR retorni al carrer 
i serveixi també per fer balanç i anunciar noves 
importants que han de veure la llum durant l’any 
vinent.

La pandèmia ho ha capgirat tot i ens ha obligat 
a fer mans i mànigues per seguir oferint la mà-
xima atenció a tothom amb les circumstàncies 
de cada moment. Arenys Reacciona! ha estat la consigna que ha sumat accions per a la 
recuperació. Això no ens ha aturat de seguir pensant en el futur i en com volem que sigui 
la vila que gaudeixin les generacions futures.

No només la crisi sanitària sinó que també hem viscut la força dels temporals amb danys 
importants que ens avisen de l’impacte del canvi climàtic i ens recorden que hem d’ac-
tuar també des de l’àmbit local. La nostra petjada ecològica  -el concepte que mesura  
l’impacte de l’activitat humana sobre el medi- pot ser més o menys profunda segons la 
voluntat d’actuar.  L’aposta pel PaP, la recollida de residus Porta a Porta, és una actuació 
que busca el compromís de tothom per arribar a índexs màxims de recollida correcta. 
Poder fer aquesta actuació amb un nou contracte de l’empresa que fa aquest servei ens 
ajudarà a fer-ho millor.

Les mesures mediambientals no sempre són prou ben enteses o compreses per tothom. 
Les actuacions de naturalització de les platges a vegades creen opinions contràries de 
qui les interpreta que van contra els banyistes. I en canvi la continuïtat d’aquestes acci-
ons es veu en nous espais com tot el passeig arbrat del Cavaió o la mateixa platja de la 
vila. I recompenses afegides com l’arribada de la tortuga babaua que,  aquest estiu, va 
fer niu a la nostra platja i que els mateixos tècnics ens diuen que és un premi de qualitat 
mediambiental millor que una bandera blava.

Gestionem el dia a dia i treballem pel futur. La nova biblioteca a les Clarisses és una 
aposta ferma que veurem feta realitat ben aviat a les Clarisses. Un projecte que rehabili-
tarà l’antic convent i que transformarà tot el seu entorn en un espai d’interconnexió física 
de persones, coneixement i cultura. Quan obri les portes la nova biblioteca hi haurà una 
transformació de la vida arenyenca.

Amb il·lusió i esperança celebrem aquestes festes i l’arribada del nou any 2022 per refer-
mar-nos com una comunitat empàtica, carregada de valors i solidària. Sabeu que des de 
l’Ajuntament hi posarem tot l’esforç necessari per fer-ho possible; polítics electes, des 
del govern i l’oposició, i sobretot, tot el gran equip humà dels serveis municipals que fan 
possible el dia a dia de la nostra vila. Us desitjo, de tot cor, un bon Nadal.    

Annabel Moreno / Alcaldessa d’Arenys de Mar

www.arenysdemar.cat
 fb.com/AjArenys
 @AjArenys

     @turismearenysdemar
     t.me/s/covid19arenys

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

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres de 
8:30 a 14 h.
dijous de 8:30 a 18 h.
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Desembre 2021 CULTURA | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

Les Clarisses ja són biblioteca i l’obra 
començarà durant el 2022

E l darrer Ple municipal va aprovar 
per unanimitat el  projecte execu-
tiu de la rehabilitació de l’edifici de 

Les Clarisses d’Arenys de Mar. D’aques-
ta manera ja es dona el vistiplau final a 
tot el treball tècnic que s’ha realitzat des 
de l’adquisició del convent  per conver-
tir-lo biblioteca. Tots els grups munici-
pals van votar-hi a favor i ara s’obre el 
procés administratiu de licitació, con-
curs i adjudicació de l’obra per poder 
començar tota la reforma i construcció.

Al mateix ple, just abans d’aprovar el 
projecte arquitectònic, es va aprovar el 
Pla especial que defineix l’assignació de 
l’ús d’equipament públic a la finca de 
l’antic convent. Tot el procés per fer re-
alitat la biblioteca exigeix un conjunt de  
procediments administratius i urbanís-
tics que acompanyen la tramitació.

Aquest 2022 serà l’any de l’inici de la 
transformació física de l’antic convent 
en nova biblioteca. En aquest procés de 
transició s’ha de destacar el paper que 
ha tingut aquest espai com a lloc de re-
ferència de la campanya massiva de va-
cunació contra la Covid-19. 

‘MISTERIS RERE ELS MURS’

Fa unes setmanes TVE-Catalunya va 
emetre un capítol del programa “Per-

ARENYSAPPROP REFORÇA LA COMUNICACIÓ AMB L’AJUNTAMENT 

 ArenysAPProp és una aplicació per smartphones desenvolupada pels siste-
mes Android i IOS i que es pot descarregar als respectius repositoris. A través 
dels seus menús es pot accedir  tot un bloc de serveis de comunicació amb 
l’administració local, amb un sistema per enviar incidències de la via pública i 
també un formulari de contacte. L’app disposa també d’un bloc informatiu de 
notícies, agenda i equipaments i serveis municipals. 

El sistema d’incidències permet enviar una imatges, 
conjuntament amb un text i també la geoposició del 
lloc de la notificació, en el moment que s’està enviant. 
També s’inclou un formulari de contacte, que es pot 
adreçar a diversos serveis, segons sigui el motiu de la 
consulta. L’app també inclou un accés a l’emissió en 
directe de Ràdio Arenys.

duts en el Temps” que tenia com a pro-
tagonista el Convent de les Clarisses 
d’Arenys de Mar. L’actriu i presentadora 
del programa, Anna Bertran, va desco-
brir els “misteris rere els murs’, nom 
que van donar al capítol d’aquesta sèrie 
que cerca històries en edificis abando-
nats de la seva activitat original. Les cà-
meres del programa van recórrer l’edifi-
ci i l’arquitecta Mireia Martín i el director 

de cinema Lluís Danès van col·laborar, 
amb els seus testimonis, a desvetllar la 
història del convent centenari.

Ara teniu l’oportunitat de tornar-lo a 
veure ‘a la carta’
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Arenys de Mar | ATocarRatlla | PARTICIPACIÓ Desembre 2021

El Pressupost participatiu muni-
cipal de 2022 ha conclòs el seu 
procés amb la selecció de les 

propostes guanyadores en una vo-
tació oberta que s’ha fet presencial i 
on-line. Aquests projectes, i les seves 
partides, s’inclouran al Pressupost 
municipal de 2022 que s’aprovarà 
abans d’acabar l’any. També s’hi in-
clouran 10.000 euros que decidiran 
com invertir els nens i nenes del 
Consell dels Infants que es va consti-
tuir el passat mes de novembre.

El procés del Pressupost Participatiu 
es va iniciar el mes de maig i, en la 
primera fase va recollir mes d’un cen-
tenar de propostes que posteriorment 
van ser debatudes per ser acceptades, 
fusionades amb altres  semblants o, 
en alguns casos, descartades. El pro-
cés final de votació va situar les pro-
postes en un ordre i l’import destinat 
a cada partida va ser la nota de tall al 
esgotar els diners previstos. 

Les votacions finals van ser presen-
cials i on-line. Enguany s’ha utilitzat 
de forma completa la nova platafor-
ma digital Arenys Participa! 

Arenys participa! 
Pressupost participatiu 2022 

Inversions: projectes guanyadors Import estimat Vots

Adaptació a 3 punts de la riera dels passos de via-
nants per a persones amb diversitat funcional 35.000 131

Adequació d'espai d'esport urbà amb la instal·lació 
de pistes 3x3 a la plaça de les Palmeres 13.060 115

Insta·lació d'un punt d'accessibilitat per a persones 
de mobilitat reduïda i zona d'ombra a la platja del 
Cavaió

12.000 108

Renovació dels equips informàtics i millora dels 
materials de l'Espai Jove 17.000 96

Ampliar el nombre de bancs a la part alta de la 
riera, més còmodes per a persones grans 6.200 95

Instal·lació d'un rocòdrom d'accés lliure al Parc 
dels Països Catalans 51.000 88

Despesa corrent: projectes guanyadors

Suport social a persones amb risc social i gent gran 
amb treballador/a familiar i divulgació de recursos 20.000 142

Arenys Participa! es pot consultar al QR:

 ‘Justícia social’, ‘Territori i Medi Ambient’, ‘Promoció de la 
vila’ i ‘Transparència i bon govern’ són els quatre eixos que 
el Govern va estructurar l Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
per el mandat 2019-2023. Prop de dues-centes accions dis-
tribuïdes des de les línies de treball i competències delega-
des a cada regidoria. 

El PAM és un document de referència pel treball intern i 
també és un compromís públic que permet fer un segui-
ment per part de la ciutadania. Des del web municipal s›ac-
tualitza periòdicament per informar del nivel de compliment 
dels objectius i accions anunciades. 

L’acció municipal es pot seguir al PAM en línia

Podeu consultar-lo a:
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Arenys de Mar | ATocarRatlla | TURISME Desembre 2021

Arenys de Mar inspira

La regidoria de Turisme ha presen-
tat, aquest estiu, un nou eslògan 
per promoure Arenys de Mar com 

a destinació turística.  ARENYS DE MAR 
INSPIRA és el joc de paraules escollit 
per acompanyar la imatge d’una vila que 
transmet tranquil·litat i serenor i és punt 
de cultura, art, tradicions i gastronomia. 

La campanya s’ha acompanyat de di-
versos suports gràfics i publicitaris, en 
l’àmbit local i nacional, i també un vídeo 
per difondre i compartir a les xarxes 
socials. ARENYS DE MAR INSPIRA vol 
transmetre el que la vila ofereix com a 
destinació turística: l’oportunitat de res-
pirar l’ambient de poble recorrent car-
rerons o caminant per la Riera a l’ombra 
dels majestuosos plataners o relaxar-se 
en una de les àmplies platges.  Sense 
oblidar el plaer que dóna la gastrono-
mia amb el producte local i el comerç 
de proximitat.

Una campanya turística que arriba i 
suma a la marca de Viles marineres que  
promou internacionalment ‘Turisme de 
Catalunya’  i reforça el vincle amb el mar 
i la promoció turística vinculada a l’es-
tratègia de l’economia blava i el perfil 
mariner de la vila. De forma coordinada 
des de Promoció econòmica s’han im-
pulsat aquests darreres mesos, en di-
versos cicles de l’any, les campanyes de 
promoció del comerç local. 

EL TRESOR D’EN PUNTAFÍ I ITINERARI VIU.

Enguany s’han creat nous continguts per 
fer més atractiva la descoberta de la vila. 
‘El Tresor d’en Puntafí’ és una audiogim-
cana per fer en família que enllaça fanta-
sia i realitat. Una nova activitat adreçada 
a famílies amb infants a partir de 8 anys 
per conèixer alguns dels racons més sig-
nificatius en forma d’aventura amb mapa 
inclòs.

En un format audiovisual també es pot 
fer un ruta cultural pels edificis més 
emblemàtics d’Arenys de Mar amb 
‘Itinerari Viu. Edificis i oficis”. Un re-
corregut que es pot fer presencialment 

pels carrers d’Arenys descobrint un se-
guit de personatges que segueixen re-
sidint o treballant als principals edificis 
arenyencs; des de l’Església de San-
ta Maria al Calisay o del Mercat a les 
Clarisses. Són noves maneres de des-
cobrir Arenys de Mar de forma col·lecti-
va i amena. Podeu trobar- els itineraris 
al web de l’Oficina de Turisme. 

ARENYS DE MAR INSPIRA
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Desembre 2021 MEDI AMBIENT | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

Tortugues a la platja d’Arenys

La platja de la Picòrdia ha estat, 
aquest estiu, punt de referència 
mediambiental i de màxima aten-

ció mediàtica arran de la posta d’un niu 
de tortuga babaua (Caretta caretta) la 
matinada del 11 de juliol, just el darrer 
dia de Festa Major. L’eclosió dels ous i 
el recorregut de les tortuguetes per la 
sorra fins arribar a mar va ser seguit 
per desenes de persones que no van 
voler perdre aquesta imatge, fins ara, 
insòlita. 

Durant tot l’estiu  dues-centes perso-
nes voluntàries  es van organitzar per 
fer torns de custòdia del niu i vetllar 

qualsevol incidència a l’entorn de l’es-
pai tancat on hi havia el niu amb 90 dels 
142 ous de la posta. La resta d’ous van 
ser incubats a les instal·lacions del 
CRAM i el Zoo de Barcelona. Al litoral 
català, aquesta temporada, s’han de-
tectat i fet el seguiment de cinc nius de 
tortuga.

Les primeres tortugues a la Platja de la 
Picòrdia van néixer la matinada del 10 
de setembre i van seguir sortint durant 
els tres dies següents. L’informe final 
confirma que van néixer 77 tortugue-
tes dels 142 ous de la posta. Totes, ex-
cepte 10, van ser alliberades a la platja 

d’Arenys. I les 10 que resten i segueixen 
a les instal·lacions del CRAM es preveu 
que s’alliberin la tardor vinent a Arenys 
de Mar.

Des del primer moment que es va de-
tectar la tortuga a la platja l’Ajuntament 
es va responsabilitat de la seva protec-
ció seguint els protocols del servei de 
Fauna i Flora de la Generalitat. El biòleg 
Ricard Gutiérrez, de la  Xarxa de Rescat 
de Fauna Marina, va felicitar el treball 
de coordinació municipal i va desta-
car que “tenir un niu de tortuga en una 
platja és un reconeixement natural molt 
més gran que una bandera blava”. 

Foto: Marcel Gubern

10/9 Naixement
Vídeo de Sergi Lozano

11/10 Alliberament
Emissió en directe FB

Reportatge Pere Renom
Tot es mou (TV3)



DIVENDRES  
10 de desembre 
A les 7 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Conferència: 
Els indians  
i el modernisme
A càrrec de Tate Cabré
Aquesta activitat s’emmarca dins de 
l’exposició El llegat indià, produïda per la Xarxa 
de Municipis Indians.
Organitza: Biblioteca- Regidoria de Turisme 
i Xarxa de Municipis Indians

DISSABTE  
11 de desembre 
A les 6  i a les 7 de la tarda 
Teatre Principal 

Presentació  
de la  
Patgesa Reial 
Shiva-tah
Reserva la teva invitació al portal  
del Teatre Principal
Organitza: Comissió de Reis  
i Regidoria de Festes

Fins al 5 de juny  
de 2022 

Exposició al Museu d’Arenys

El Futur ja és aquí! 
La nova societat dels metalls
Hem passat d’utilitzar eines de sílex a telèfons 
mòbils fabricats amb diversos metalls molt 
pocs comuns. Com s’ho farà la societat?
Organitza: Museu d’Arenys de Mar

DIMECRES  
8 de desembre 
A les 5 de la tarda 
Plaça de l’església i Ateneu Arenyenc

Mare de Déu  
Fumadora
Fumeroles i conferència
17h FUMEROLES a la plaça de l’Església 
Activitat participativa oberta a tothom qui 
vulgui perfumar amb fanalets de llauna plens 
d’herbes aromàtiques.
19h CONFERÈNCIA a l’Ateneu Arenyenc  
A càrrec d’en Jordi Bilbeny
Preu: Gratuït 
Organitza: Ca la Rita

DIJOUS  
9 de desembre 
A les 6 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Hora del conte  
especial Nadal 
L’extraordinari Nadal d’en Pol
A càrrec de Rosa Cortés
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DISSABTE  
11 de desembre 
A 2/4 d’11 de la nit 
Ateneu Arenyenc 

Ball del dissabte
Amb l’actuació del  
Duet Pep i Maria José Músics
Preu: Soci 5 euros i no soci 8 euros. 
Organitza: Ateneu Arenyenc

DIUMENGE  
12 de desembre 
A les 10 del matí, fins a les 2 del migdia 
Riera Pare Fita

Fira de Brocanters 
i Col·leccionisme 
Amb diverses parades que ofereixen un 
ventall molt variat d’articles antics: Música, 
llibres, paper en general, porcelana, vidre, 
mobles auxiliars, col·lecció de monedes, 
segells, etc. Cada Fira és diferent!
Organitza: Crisàlide

A les 12 del migdia 
Sala ‘1 d’octubre’ del C.C.Calisay 

Despertada del Tió
Vine i desperta el Tió amb nosaltres
Activitat recomanada per a menors  
de 10 anys.
Organitza: Regidoria de Festes.  
Col·labora: Associació Ca La Rita

I tot seguit… al pati del C.C.Calisay

Taller de tions
Fes-te el teu Tió! 
Organitza: Regidoria de Festes.  
Col·labora: Associació Ca La Rita

Nadal
a Arenys de Mar
Desembre 2021 - Gener 2022 

Agenda d’activitats

www.arenysdemar.cat/nadal



DIVENDRES  
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A les 7 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Conferència: 
Els indians  
i el modernisme
A càrrec de Tate Cabré
Aquesta activitat s’emmarca dins de 
l’exposició El llegat indià, produïda per la Xarxa 
de Municipis Indians.
Organitza: Biblioteca- Regidoria de Turisme 
i Xarxa de Municipis Indians

DISSABTE  
11 de desembre 
A les 6  i a les 7 de la tarda 
Teatre Principal 

Presentació  
de la  
Patgesa Reial 
Shiva-tah
Reserva la teva invitació al portal  
del Teatre Principal
Organitza: Comissió de Reis  
i Regidoria de Festes

Fins al 5 de juny  
de 2022 

Exposició al Museu d’Arenys

El Futur ja és aquí! 
La nova societat dels metalls
Hem passat d’utilitzar eines de sílex a telèfons 
mòbils fabricats amb diversos metalls molt 
pocs comuns. Com s’ho farà la societat?
Organitza: Museu d’Arenys de Mar

DIMECRES  
8 de desembre 
A les 5 de la tarda 
Plaça de l’església i Ateneu Arenyenc

Mare de Déu  
Fumadora
Fumeroles i conferència
17h FUMEROLES a la plaça de l’Església 
Activitat participativa oberta a tothom qui 
vulgui perfumar amb fanalets de llauna plens 
d’herbes aromàtiques.
19h CONFERÈNCIA a l’Ateneu Arenyenc  
A càrrec d’en Jordi Bilbeny
Preu: Gratuït 
Organitza: Ca la Rita

DIJOUS  
9 de desembre 
A les 6 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Hora del conte  
especial Nadal 
L’extraordinari Nadal d’en Pol
A càrrec de Rosa Cortés
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DISSABTE  
11 de desembre 
A 2/4 d’11 de la nit 
Ateneu Arenyenc 

Ball del dissabte
Amb l’actuació del  
Duet Pep i Maria José Músics
Preu: Soci 5 euros i no soci 8 euros. 
Organitza: Ateneu Arenyenc

DIUMENGE  
12 de desembre 
A les 10 del matí, fins a les 2 del migdia 
Riera Pare Fita

Fira de Brocanters 
i Col·leccionisme 
Amb diverses parades que ofereixen un 
ventall molt variat d’articles antics: Música, 
llibres, paper en general, porcelana, vidre, 
mobles auxiliars, col·lecció de monedes, 
segells, etc. Cada Fira és diferent!
Organitza: Crisàlide

A les 12 del migdia 
Sala ‘1 d’octubre’ del C.C.Calisay 

Despertada del Tió
Vine i desperta el Tió amb nosaltres
Activitat recomanada per a menors  
de 10 anys.
Organitza: Regidoria de Festes.  
Col·labora: Associació Ca La Rita

I tot seguit… al pati del C.C.Calisay

Taller de tions
Fes-te el teu Tió! 
Organitza: Regidoria de Festes.  
Col·labora: Associació Ca La Rita
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DILLUNS  
13 de desembre 
A 2/4 de 6 de la tarda 
Espai Jove del C.C.Calisay

Sessió 3 
Consell d’infants
Tractarem el tema o temes triats  
i sobre l’encàrrec de l’Ajuntament. 
Debatem sobre el tema del curs a partir 
dels resultats del qüestionari.
Organitza: Regidoria d’Infància, Participació 
i Educació

A les 7 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Tertúlia de novel·la: 
Germanes  
d’Imma Monsó
Moderada per Montserrat Fonoll
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DIMARTS  
14 de desembre
Excursió

Celebrem el PRE-NADAL 
amb neu a LA MOLINA
Excursió de socis i amics  
Organitza: Vocalia de Jubilats

A 2/4 de 5 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Converses a la carta 
en francès.  
Un brin de causette
A càrrec de Enric Benavent, professor  
de la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull.
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

A les 6 de la tarda 
Sala Josep Maria Arnau del C.C.Calisay

Poesia: 
El poema del pessebre 
de Joan Alavedra.  
Un pessebre d’exili
A càrrec de Carme Porcel
Organitza: Aula d’Extensió Universitària

A 2/4 de 8 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Club de Lectura. Llegir el teatre: 
Prostitución  
d’Albert Boronat
Moderada per Mercè Boher
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DIMECRES I DIJOUS  
15 i 16 de desembre
A les 6 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Laboratori de lectura: 
El Rebost del cau
A càrrec d’Anna Danés
Activitat per a infants de 3 a 6 anys.  
Han d’anar acompanyats per un adult .
Cal inscripció prèvia a la biblioteca, per tel. 
(93 792 32 53) o correu electrònic  
(b.arenysma.pff@diba.cat). Places limitades.
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DIMECRES 
15 de desembre 
A les 7 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Club de lectura 
en anglès
A càrrec de Leonora de Groot Bogaarts
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DIVENDRES 
17 de desembre 
A 2/4 de 6 de la tarda  
i fins al 6 de gener de 2022 
Sala Exposicions del C.C.Calisay  

Pessebre municipal
Horari de visites: 
De dilluns a divendres  
de 6 a 2/4 de 9 del vespre. 
Dissabtes i Diumenges d’11 a 1 del migdia  
i de 6 a 2/4 de 9 del vespre. 
Els dies 25 i 26 de desembre de 2021 i el dia 
6 de gener de 2022 només tardes de 6  
a 2/4 de 9 del vespre. Els dies 31 de desembre 
de 2021 i 1 de gener de 2022, tancat.
Organitza: Regidoria de Cultura

DIVENDRES 
17 de desembre 
A les 6 de la tarda 
Sala d’Actes de la Biblioteca

Per un Nadal més dolç
Tasts de vins dolços 
del món
A càrrec d’Arnau Barangé de La Copa Negra
Cal inscripció prèvia a la biblioteca, per 
telèfon (93 792 32 53) o correu electrònic  
(b.arenysma.pff@diba.cat). Places limitades
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura  
i La Copa Negra

A 2/4 de 7 de la tarda 
També els dies 20 i 22 de desembre 
Sala Josep Maria Arnau del C.C.Calisay

Mostres i Concerts  
de Nadal
A càrrec dels alumnes de l’Escola de Música
Els alumnes de l’Escola Municipal de Música 
us presenten una mostra del treball fet durant 
el primer trimestre. Informació més detallada, 
programa i horaris dels concerts, al web  
www.emarenys.org. Us hi esperem!
Organitza: Associació Escola Municipal 
de Música Carles G. Vidiella d’Arenys de Mar

A les 7 de la tarda 
Ateneu Arenyenc 

Col·loqui 
Naps & Cols.  
Tradició arenyenca
Tenim la sort de continuar una tradició única 
als Països Catalans i per aixó cada any ens 
reunim uns dies abans per ajudar-nos a 
celebrar la penjada de naps i cols de la millor 
manera possible. La finalitat del col·loqui 
és tractar la tradició i mantenir-la en bones 
condicions per qui vulgui celebrar-la.
Organitza: Ca la Rita

DISSABTE I DIUMENGE  
18 i 19 de desembre
De 10 del matí a 9 del vespre   
Plaça de l’Església  

Fira de Nadal 
Solstici d’Hivern
Organitza: Associació Fira del Solstici

Dissabte 18, de 4 de la tarda a 8 del vespre  
i diumenge 19, de 10 del matí a 2 de la tarda  
i de 4 de la tarda a 8 del vespre 
Pati del C.C.Calisay   

Fem cagar al Tió
Caga Tió, avellana o torró 
Se seguiran estrictament els horaris assignats.
Organitza: Regidoria de Festes

DE DIMECRES A DIVENDRES 
15-17 de 
desembre
De 5h de la tarda a 2/4 de 8 del vespre 
Pati del C.C.Calisay

Donem  
menjar  
al Tió
Organitza: Regidoria de Festes



DISSABTE  
18 de desembre 
A les 9 del vespre 
Convent dels Frares Caputxins

Concert de Nadal 
Família Aixa
Compositor convidat: Xavier Dotras
Preu: Aportació voluntària de menjar  
per tasques dels Caputxins 
Organitza: Associació Cor l’Aixa

DIUMENGE  
19 de desembre 
De 9 h del matí a 5h de la tarda 
Part alta de la Riera

Fes-te “R”
Festa de la re-utilització i reciclatge 
Campanya Nadal 2021
Preu: Tot a 1 euro 
Organitza: AVAM

A 2/4 d’11 del matí 
Riera, davant la Plaça de l’Església

Festa del comerç UBICA
Aquest Nadal compra  
al comerç local
Diumenge 19 de desembre trobaràs el comerç 
al carrer, des del Calisay fins a la part baixa 
de la Riera. Trobaràs parades al carrer per 
facilitar les teves compres de Nadal, tallers, 
animació infantil, música i molt més.

Activitats de matí (11h a 13.30h)
•  Visita d’en Santa Claus amb Kid’s & Us
•  Foto retrat per una bona causa  

Donació pel Càncer infantil Aniol Sempre 
amb un Somriure

•  Somriu al photocall de Mobles Missé
•  Xocolata calenta a Mokaya pastisseria
•  Taller nadalenc i pintacares amb Kukutai  

i la mascota Kakatú

Activitats de tarda (de 17h a 19,30h)
•  Els xanquers porten la màgia de Nadal 

Troba’ls liant la troca per totes les parades  
a càrrec d’Ull Distret

•  Foto retrat amb Manau fotògrafs  
Donació pel càncer infantil

Organitza: UBICA i Ajuntament Arenys de Mar

DIMARTS  
21 de desembre 
A 1/4 de 6 de la tarda 
Porxada del Mercat municipal

Cantada de nadales
Amb els alumnes més petits  
de l’Escola de Música
Organitza: Associació Escola Municipal 
de Música Carles G. Vidiella d’Arenys de Mar

Arenys de Mar

Activitat recomanada per a menors de 10 anys

Recordeu que en totes les activitats presencials  
caldrà portar la mascareta i respectar la distància de seguretat.

www.arenysdemar.cat/nadal

Festa del

Tió21

PORTA-LI  
DE BEURE I DE MENJAR,  
SI ÉS QUE AL TIÓ  
VOLS FER CAGAR!

EL SUCRE, LES GALETES, ELS CEREALS, EL CACAU SOLUBLE, 
ELS LLEGUMS, LA LLET, L’OLI, LES CONSERVES…

AL TIÓ LI AGRADA MOLT

Però si no vols que el Tió agafi mal de panxa,  
vigila bé que el que portes NO CADUQUI ABANS DE FEBRER DE 2022!

DESEMBRE

A LESA LES  1212 DEL MIGDIA, AL C.C.CALISAY   DEL MIGDIA, AL C.C.CALISAY  
Despertada del Tió

DE 5 A 2/4 DE 8 DE LA TARDA, AL PATI DEL C.C.CALISAY  DE 5 A 2/4 DE 8 DE LA TARDA, AL PATI DEL C.C.CALISAY  
Vine a donar menjar al Tió 

I TRIA L’HORARI I TRIA L’HORARI  PER FER-LO CAGAR PER FER-LO CAGAR

A L’HORARI ESCOLLIT, AL PATI DEL C.C.CALISAY  A L’HORARI ESCOLLIT, AL PATI DEL C.C.CALISAY  
Fem cagar el Tió

SEGUIDAMENT...  SEGUIDAMENT...  
Taller de tions 

A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ CA LA RITAA CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ CA LA RITA

Diumenge 12

De dimecres 15 a divendres 17

Dissabte 18 i diumenge 19



DIVENDRES 
31 de desembre
A 2/4 de 12 de la nit, fins a les 3  
de la matinada. Plaça de l’Església  

Les dotze 
campanades
Celebrem junts  
l’arribada del nou any 
Organitza: Regidoria de Festes

DIMECRES  
5 de gener de 2022 

A les 6 de la tarda  
Riera, cantonada amb el carrer 
de l’Arxiprest Rigau fins a la Plaça de vila

Arribada  
dels Reis Mags 
de l’Orient
Els Reis arribaran a la Riera, zona nova 
coberta cantonada amb l’Arxiprest 
Rigau. Faran un tram a peu per saludar 
personalment a tots els nens i nenes 
i seguidament pujaran a la seus vehicles 
per començar la cavalcada que els por-
tarà fins l’Ajuntament. Allà els Reis seran 
rebuts per les autoritats i seguidament 
recolliran les cartes dins la seva haima 
instal·lada a la Plaça de la vila. 
Organitza: Regidoria de Festes

DIJOUS 
23 de desembre 
A 2/4 de 7 de la tarda 
Teatre Principal 

Concert de Nadal
Amb els Conjunts i Cors de l’Escola Muncipal 
de Música
Organitza: Associació Escola Municipal de 
Música Carles G. Vidiella d’Arenys de Mar 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar

DIUMENGE  
26 de desembre 
A les 7 de la tarda 
Ateneu Arenyenc 

Ball de tarda
Amb l’actuació del Duet Txic to Txic
Preu: Soci 5 euros i no soci 8 euros 
Organitza: Ateneu Arenyenc

A les 8 del vespre 
Església de Santa Maria

Concert de Nadal
Amb Magdalena Campasol, mezzosoprano, 
Vicenç Herrero, baríton,  
Dolors Gil, piano,  
Joan Vallcorba, teclats
Amb la participació d’Albert Estengre
Preu: 12 euros. Venda anticipada a Estanc 
de la Riera, BonÀrea, Ateneu Arenyenc, 
Club Nàutic Arenys, Càritas, Hotel Vila Arenys 
i Seràfics

DE DIILLUNS A DIVENDRES 
27-31 de desembre 
A les 9 del matí 
Poliesportiu Fondo de les Creus

Tecnificació Hoquei 
Patins Nadal 2021
Organitza: Club Hoquei Arenys de Mar

De 9 del matí a 1 del migdia 
Camp de Futbol 

Tecnificació  
Sinera United
Preu: 50 euros, tota la setmana.  
15 euros, dies esporàdics. 
Organitza: Associació Sinera United FC

DIMARTS 
28 de desembre 
A les 11 del matí 
Plaça de l’Església

Penja llufes!
Taller pràctic
Celebració de la diada popular dels Sants 
Innocents. Activitat participativa oberta a 
tothom qui vulgui fer i penjar llufes.
Organitza: Regidoria de Festes  
i Associació Ca La Rita

DIVENDRES 
31 de desembre
A les 11 de la nit 
Ateneu Arenyenc 

Ball Festa de Cap d’Any
amb l’actuació del Duet Xanadú
Preu: Soci 25 euros i no soci 30 euros 
Organitza: Ateneu Arenyenc DIJOUS 

6 de gener de 2022 
A les 11 del matí 
A diferents indrets de la vila

Joguina solidària 2021
Cap nen/a sense joguina
Un projecte pensat per ajudar a famílies 
vulnerables i/o en risc d’exclusió social a rebre 
joguines en bon estat. 

Recollida de joguines de l’1 de desembre  
al 5 de gener.

Donació de les joguines a totes les famílies 
que s’hagin apuntat a: info@avam.cat  
Informeu-vos per participar de manera activa 
o passiva, al mateix correu.
Organitza: AVAM

Per un Nadal segur
mans distància mascaretes
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La família Montmany-Pau ha 
signat, fa uns dies, amb l’alcal-
dessa d’Arenys de Mar, Annabel 

Moreno, la donació de l’arxiu foto-
gràfic de Lluís Montmany. El fons és 
format per centenars de fotografies 
i clixés que conformen una extensa 
crònica gràfica del segle XX. La Bibli-
oteca d’Arenys serà la dipositària del 

fons i garantirà el seu manteniment 
i catalogació i farà possible la seva 
consulta i divulgació.

Lluís Montmany no només va ser un 
apassionat de la fotografia sinó també 
un actiu  pessebrista. En el fons hi ha 
moltes imatges de pessebres, diorames 
i vida nadalenca.

La Biblioteca rep el fons fotogràfic Montmany



Mesures econòmiques locals 
d’urgència  

Preses per pal·liar l’efecte de la Covid-19 
a les empreses, persones autònomes 
i famílies arenyenques durant el primer 
confinament:

Pla ReAcció 20  

El Ple aprova per unanimitat una acció 
municipal comuna a través del Pla 
ReAcció 20. Les accions previstes en aquest 
pla suposen la dedicació de 750.000 € 
dels recursos municipals, entre despeses 
ocasionades per la pandèmia com ajuts i 
campanyes per la reactivació local.

Ajuts   

Arenys de Mar rep 60.800 € de la Diputació 
de Barcelona per a la reactivació econòmica 
i social de la Covid-19.

•  Condonació de les taxes d’ocupació 
de terrasses i del mercat dels dissabtes 
durant la suspensió d’activitats. 
Es flexibilitza l’espai d’ocupació de 
les terrasses per compensar l’efecte 
de les restriccions.

•  Creació del Punt d’informació 
de la Covid-19, que el 15 de juliol 
obre presencialment al Calisay.

•  Reducció del 50% del cànon de 
l’aigua per als mesos d’abril i maig. 

•  Increment de l’atenció ciutadana. 
OAC multiplica per 4 el nombre 
d’IDCAT emesos. 

•  Es coordina el voluntariat arenyenc 
per donar suport als més 
vulnerables durant la primera crisi 
del coronavirus. 120 voluntaris. 
360 serveis en els dies del primer 
confinament.

•  Serveis socials quadruplica (400%) les 
demandes d’informació que s’atenen 
durant el primer confinament.

•  Arran de les mesures de restricció 
d’aforament s’han buscat espais 
esportius alternatius per poder 
seguir fent les activitats interiors. 
Redistribuïnt horaris i espais.

•  Se suspenen els cobraments dels 
serveis municipals de l’Escola Bressol 
i l’Escola de Música. 

•  Campanya de carrer per prevenció 
de la pandèmia: contractació 
d’agents cívics i informadors juvenils 
amb Creu Roja.

•  Revisió del calendari fiscal; IVTM, IBI…

•  Per reforçar la comunicació 
municipal es crea el canal Telegram 
(2.000 apunts) i s’activa ArenysAPProp 
(700 usuaris) per donar accés des 
de dispositius mòbils.

2020-2021, temps d’excepcionalitat
Treballant contra la COVID-19 

INFÀNCIA / EDUCACIÓ  

•  Gestió de les beques de menjador 
escolar que cobriran entre un 70% 
i un 100% del servei.

•  Es dobla la plantilla de monitoratge 
del Casal d’Estiu (12.000 €).

•  Beques per a estudiants de l’Escola 
de Música curs 2020-2021 (5.000 €).

•  Ajuts municipals per la compra 
d’ordinadors portàtils per a alumnes 
i estudiants d’Arenys de Mar.

•  L’alumnat de sisè de primària pot fer 
durant l’estiu les activitats de vela 
escolar suspeses pel confinament.

•  Es crea un espai de jocs infantils 
obert al mig de la Riera (Diada dels 
Infants).

•  12 nens del Centre Tallaferro van fer 
una setmana de colònies gratuïtes 
amb la FPT.

•  Es posa la màxima disponibilitat 
econòmica per fer front a les 
demandes que es reben de Serveis 
socials. Càritas i Creu Roja reben una 
dotació de 35.000 €.



I durant la pandèmia hem seguit treballant   

Biblioteca  

Arriba la primera subvenció per a l’obra de la 
biblioteca a les Clarisses: 200.000 €, la dotació 
màxima que permetia aquesta convocatòria 
del Departament de Cultura. 
I com serà la nova biblioteca a les Clarisses?

Energia solar  

5 anys de bonificació IBI per la 
instal·lació de sistemes d’aprofitament 
tèrmic o elèctric provinent del sol.

Integració 

Declaració Institucional de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar de suport 
a la lluita antiracista. Es crea la Taula de 
treball de Diversitat i Comunitat.

Impuls al projecte +PONT 18 per 
acompanyar als joves migrats no 
acompanyats i projectes per la seva 
inserció laboral i social. Nou projecte 
Sostre 360 per actuar amb 20 joves 
sense llar ni referents familiars a la vila.

Recollida de residus  

S’elabora el nou plec de recollida de residus i s’aposta 
per l’expansió del Porta a Porta a tota la vila. 
Es revisa el cost del servei i s’ajusta per poder fer 
nova adjudicació el 2021. Es compraran 2 camions 
nous (325.000 €). S’aprova un augment d’un 20% de 
la taxa però es manté tarifa social de 11,45 € anuals 
i s’augmenta a un 25% la bonificació per ús de la 
deixalleria.

Defensora de la Ciutadania  

Teresa Verdura nomenada nova 
Defensora de la Ciutadania.

Educació

L’INS Els Tres Turons posa en marxa, 
aquest curs 2020-2021, un nou cicle 
formatiu de grau mitjà de Manteniment 
d’Estructures de Fusta i Mobiliari 
d’Embarcacions d’Esbarjo.

Autobús a l’Hospital  

Nou servei d’autobús directe 
a l’Hospital de Mataró amb 5 trajectes 
diaris d’anada i tornada.

2020-2021, temps d’excepcionalitat
Treballant contra la COVID-19 

•  Servei d’informació i atenció sobre 
consultes laborals obert a tota la 
ciutadania.

•  Primeres ajudes municipal autònoms 
i empreses per 74.000 €, beneficien a 
42 peticions.

•  Es crea un servei de deixalleria mòbil 
itinerant per compensar els efectes 
del confinament i les restriccions de 
la Deixalleria. 12 punts nous.

•  Campanyes institucionals; Comerç 
de proximitat, més que mai! i Fem 
gran el petit comerç! Campanyes 
de difusió i suport als restaurants i 
menjar per emportar. 

•  Campanya d’estiu de turisme de 
proximitat: Visita’ns! i nou itinerari 
El Mapa del Tresor d’en Puntafí.

OCUPACIÓ / ECONOMIA

•  Les Clarisses, nou espai per fer 
proves de detecció de la COVID-19.

•  Construïm vincles comunitaris i 
impuls de ponts relacionals per 
dissenyar  valors de la vila.

•  Radars pel bon veïnatge, un cop 
passat el confinament es reactiva. 

•  S’incorpora una treballadora 
familiar a Serveis Socials (proposta 
Pressupost participatiu 2020).

•  Arenys bat rècords a les donacions 
de sang d’aquest any.

SOLIDARITAT 

•  L’equip d’Atenció Primària fa el pregó 
de Festa Major. Un reconeixement a 
la seva tasca i dedicació.



•  El mes de febrer l’Agència Catalana 
de l’Aigua-ACA va realitzar les 
tasques de retirada de sorra a la 
desembocadura de la riera d’Arenys. 
Tasques que es van allargar durant 
un mes amb un cost de 110.000 €. Es 
van retirar 6.300 m3 de sorra i va fer-
se un rebaix de 1,5 metres.

•  Ports de la Generalitat ha reconstruït 
i reforçat el dic de Llevant del Port, 
malmès pel temporal. Hi ha aportat 
60.000 m3 de pedra. Una obra que ha 
costat 2.000.000 €.

•  Els danys provocats pel temporal 
Glòria superen el milió i mig d’euros.

•  Aconseguim que l’ACA assumeix 
la despesa i faci la licitació de la 
redacció del projecte d’endegament 
del tram urbà del rial del Bareu.

•  Campanya de platges i neteja de les 
restes del Glòria i recuperació dels 
espais de naturalització.

Mapa d’actuacions Efectes dels temporals 
i sostenibilitat

#CulturaSegura

•  S’aposta per la #CulturaSegura i es 
creen fórmules imaginatives per 
poder mantenir Sant Jordi durant el 
primer confinament i les festes de 
Sant Zenon i Sant Roc durant l’estiu. 
Festa de la Gent Gran a la tardor 
i Nadal i Carnaval! Si és virtual, 
també val.

•  Ràdio Arenys, millor ràdio als Premis 
de la Comunicació 2020. S’impulsa 
el procés de renovació del Consell 
d’Administració i Consell Assessor i 
es nomena nova direcció.  

Carrers
•  15 actuacions a voreres 

i escossells. (380.000 €): 
Doedes, Rial de Sa Clavella, 
Capellans, Santa Clara, 
Riera, Asil Torrent…

•   Pavimentació del carrer 
Hospital.

•   Entorn Escaravar.

Intervencions
•  Obres a les penyes 

(Carrer Anselm Clavé, 59  
i Molí de Mar amb un cost 
de 150.000 €).

•  Reconstrucció del mur 
del Paraíso.

•  Arranjament de teulada, 
canalitzacions i pista 
de parquet danyada 
al Poliesportiu Fondo 
de les Creus.

Reparacions i millores
•  Reparacions i intervencions 

de sostenibilitat al C.C.Calisay 
(90.000 €), amb una subvenció 
de 30.000 € de la Generalitat 
de Catalunya.

•  Substitució de l’enllumenat 
públic per tecnologia LED  
(300.000 €).

•  Es fa la redacció del projecte 
de la urbanització de 
l’avinguda de Canelies i es 
presenta al veïnat. 

Obra nova
•  Nau de la Brigada al Polígon 

Industrial de Valldegata-Draper.

•  Obra dels nous bucs musicals 
i el local de la Creu Roja pel 
Banc d’aliments als Jardins 
de l’edifici Xifré.

•  Obra de la tercera pista del 
Poliesportiu Fondo de les Creus 
(471.326,46 €).

•  L’ACA encarrega la redacció 
del projecte de canalització 
del Rial de Bareu i es crea 
una Taula de treball de 
seguiment del projecte 
amb el veïnat.

•  Obres de consolidació 
del talús del Molí de mar  
i la penya del Maltemps.

Les tempestes i temporals s’han succeït 
des de la tardor de 2019 amb importants 
danys al bens públics i privats i al territori. 
Algunes de les borrasques han deixat marca 
Amb nom propi com Glòria (gener 2020) 
o Filomena (gener 2021).



Hosteleria i restauració
2020

2021

Condonació  
cobrament terrasses 

Descompte de 112 dies (durant 
l’Estat d’Alarma i mesures 
Generalitat). Una reducció del 30% 
de la taxa de 2020.

Més ajuts al 2021 

Nova convocatòria d’ajuts 
al comerç (amb una base mínima 
de requisits per facilitar-ne l’accés).

Ampliació de la temporada 
de terrasses a la llera  
de la Riera

S’autoritza l’ampliació de la 
temporada de terrasses als mesos 
de maig i octubre, ambdós lliures 
de la taxa corresponent.

Ampliació de la superfície   
per a les terrasses  
a la vorera

Més metres gratuïts a la vorera 
per tal de mantenir l’aforament 
complint les mesures COVID-19.

Nou contracte de la recollida Porta a Porta

El nou contracte de residus Porta a Porta incrementa els dies de recollida de 
fraccions als comerços, i sobretot a restaurants. També fa una recollida més 
específica dels residus del mercat sedentari.

#CulturaSegura

S’aposta per la #CulturaSegura i es creen 
fórmules imaginatives per poder mantenir 
Sant Jordi durant el primer confinament 
i les festes de Sant Zenon i Sant Roc durant 
l’estiu. Festa de la Gent Gran a la tardor 
i Nadal i Reis i Carnaval virtual també val 
per impulsar i mantenir els cicles comercials.

Ampliació d’espai 
de terrasses

Més espai, sense cost afegit,  
a les terrasses de vorera 
per compensar la reducció 
de l’aforament interior.

Octubre lliure  
de taxa

Durant el mes d’octubre les 
terrasses de la llera de la Riera 
van continuar la seva activitat 
sense pagar la taxa.

Ajuts a l’hosteleria, 
la restauració i el comerç

El mes d’agost es destinen 
74.000 euros en ajuts. Es van 
concedir 42 peticions (gairebé tots 
amb el màxim ajut de 800 euros).

Canal web d’Ajuts

Creació d’un canal informatiu 
via web d’ajuts i subvencions a 
sectors econòmics.

Els Ajuntaments no tenen competència directa sobre el comerç ni poden donar ajuts al teixit 
econòmic i empresarial, la competència en matèria de comerç, empresa i activitat econòmica 

correspon a la Generalitat de Catalunya. Tot i això, ho hem fet! 

Campanyes  
institucionals

Diverses campanyes al carrer  
i als mitjans locals i comarcals:

•  Comerç de proximitat,  
més que mai! 

•  Fem gran el petit comerç! 

•  Campanyes de difusió  
i suport als restaurants  
i menjar per emportar 

•  Campanya d’estiu de turisme 
de proximitat: Visita’ns!

www.arenysdemar.cat

2020-2021, temps d’excepcionalitat
Treballant contra la COVID-19 
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Treballem per fer realitat el dret a un habitatge digne 

L ’accés a l’habitatge s’ha convertit en un greu proble-
ma per a moltes persones al nostre país, i Arenys de 
Mar no és una excepció. Les dades diuen que hi ha 

una clara manca d’habitatge assequible, i que l’increment de 
preus fa que una part important de la població no té manera 
d’accedir-hi. Una situació insostenible que cal resol-
dre amb polítiques d’habitatge potents i valentes 
que garanteixin l’accés a l’habitatge a tothom. Per 
a aconseguir-ho, es va crear una Oficina d’habi-
tatge, que treballa en diverses línies:
- Fomentem la inclusió d’habitatges privats a 
la borsa d’habitatge públic, de manera que els 
habitatges que hi són tenen un preu limitat, a través 
d’ajudes econòmiques a les persones propietàries.
- Limitem els preus del lloguer, amb la declaració d’Arenys 

com a àrea amb mercat d’habitatge tens, que amb la situa-
ció greu al nostre municipi, podrem limitar un 5% més del 
llindar previst.
- Augmentem el parc públic d’habitatge: avança la cons-
trucció d’un edifici d’habitatge protegit, en règim de llo-

guer, al rial de Pau Costa. La cessió del dret de su-
perfície en una parcel·la municipal a una fundació 

ens permetrà disposar de cinquanta nous habi-
tatges protegits i, a més, sense que això suposi 
una despesa pública. 
El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida 

de les persones, i la garantia d’un habitatge digne 
és imprescindible per a assolir-la. Les accions que 

són en marxa seran  un pas important per la nostra vila i 
seguirem treballant per a consolidar-les i incrementar-les.

Xavier Martínez Munné, in memoriam  

E l regidor Xavier Martínez Mun-
né, membre del grup municipal 
de Junts per Arenys - Junts per 

Catalunya, va morir el dissabte 26 de 
setembre de 2020, a causa d’un atac de 
cor. El passat 16 d’octubre se li va retre 
un sentit homenatge a la sala Arnau del 
Centre Cultural Calisay.
Xavier Martínez Munné, tenia 49 anys, 
estava casat i tenia dues filles. Va ac-
cedir a l’acta de regidor de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, arran de les darreres 
eleccions municipals de maig de 2019. 
Era enginyer tècnic en Informàtica de 
Sistemes i màster en Direcció i Gestió de 
Sistemes i Tecnologies de la Informació i 
tenia un postgrau en Tecnologia i Socie-
tat de la Informació.
La seva trajectòria política s’havia inici-
at amb Convergència i Unió i havia estat 
Secretari d’organització a Arenys de Mar 
(2010-2015). En l’àmbit nacional va ser 
responsable de Polítiques Digitals del 
PDeCAT.

AGUSTÍ FARRÉ NOU REGIDOR DE JUNTS
Agustí Farré i Gasia va prendre possessió de la seva acta de 
regidor al ple ordinari d’octubre de 2020 en substitució de 
la vacant de Xavier Martínez Munné. Agustí Farré és mes-
tre de primària i especialista d’educació física amb trenta 
anys d’activitat docent. Ha estat 15 anys director de l’Escola 
Sinera

DAVID RAMÍREZ NOU REGIDOR DEL PSC
Aquest passat mes de novembre el regidor del Grup Mu-
nicipal Socialista, Victor Camón, ha presentat la seva re-
nuncia argumentant motius laborals. La seva representació 
serà ocupada, properament, per David Ramírez, que es va 
presentar en  el cinquè lloc a les llistes del PSC a les elec-
cions municipals de 2019.
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El Pla Parcial de Lourdes; 
una amenaça per un dels 
darrers espais naturals 
d’Arenys

Fil a l’agulla

Un govern amb majoria  
que dóna una gran  
sensació de feblesa

L ’aprovació definitiva del 
Pla Parcial de Lourdes 
el passat mes de se-

tembre per part de tots 
els partits, excepte 
la CUP, provocarà 
la construcció de 
253 habitatges a 
Arenys de Mar, i 
segons el POUM 
encara ens quedarà 
més territori natural que 
podrà acabar igualment en-
cimentat. 
En resultarà un veïnat nou 
sobre un dels pocs espais de 
sòl no urbà. Un espai verd i de 
connexió cap als Tres turons i 
els boscos del nostre terme 
municipal. Perdrem un dels 
pulmons del municipi alhora 
que es destruirà la biodiversitat 

singular que viu en els entorns 
dels rials. Considerem que els 
representants polítics i la so-

cietat en general tenim 
el deure de conservar 

aquests hàbitats i 
en conseqüència 
protegir les espè-
cies que en formen 

part. 
Des de la CUP 

d’Arenys de Mar pensem 
que en un moment d’incertesa 
com el que estem vivint, cal de-
fugir d’aquest model que prio-
ritza el creixement urbanístic i 
que trinxa el territori en detri-
ment dels interessos de la ma-
joria d’arenyencs i arenyenques 
i per això demanem la revisió i 
paralització del POUM.
Bones Festes!

Arenys en Comú vàrem 
fixar uns objectius en 
un pacte amb les forces 

d’esquerres, i tot i que hem 
avançat en molts aspectes, 
malauradament no ha pogut 
ser al ritme que ens hagués 
agradat, ningú s’esperava que 
ens trobaríem en circumstànci-
es que ens farien revisar 
les nostres prioritats. 
No es podia preveu-
re que patiríem uns 
temporals que ens 
van obligar a refer 
molts elements de 
l’espai públic, que tin-
dríem un ciberatac que 
va bloquejar durant setma-
nes la feina del nostre ajunta-
ment, i molt menys que seríem 
víctimes d’una pandèmia que 
ens ha canviat la vida, i de la 
qual s’han derivat terribles con-
seqüències tant en l’àmbit de la 
salut com també a nivell eco-
nòmic i social; així per exemple 
hem hagut d’obrir línies d’ajuts 
per la compra d’ordinadors per 

les famílies que ho han necessi-
tat, també pels petits empresa-
ris afectats per la crisi, i hem 
augmentat l’aportació per la 
compra d’aliments per aquelles 
persones que han quedat en si-
tuació de vulnerabilitat.
Tot i així, des d’AeC volem 
destacar que s’ha avançat en 

aquells temes que ens 
vàrem marcar com a 

prioritaris del man-
dat. S’han posat 
els fonaments per 
disposar d’un parc 
més ample d’habi-

tatge social. S’estén 
el model PaP de reco-

llida de residus a tota la vila,  
i  hem de fer un pas més cap el 
residu zero. Avancem per tenir 
la nova biblioteca a les Claris-
ses, que ha de ser un espai de 
trobada amb la cultura. I te-
nim  una oportunitat única de 
repensar la mobilitat, sobretot 
pel que fa a la riera, des de la 
supressió dels peatges de l’au-
topista.

Menys propaganda i més 
solucions

Des de Junts celebrem 
que torni a sortir al 
carrer la revista muni-

cipal, esperem que no sigui 
per fer propaganda del go-
vern ara que queda menys 
d’un any i mig per les 
eleccions muni-
cipals i no passi 
com a principis 
de mandat que 
només feien pro-
paganda del go-
vern pagant tots els 
arenyencs.
Durant aquest llarg temps 
sense revista la vila segueix 
patint dels mateixos proble-
mes de neteja, inseguretat 
etc..... o han empitjorat, com 
les necessitats socials arran 
de la covid-19 tant als par-
ticulars com als petits em-
presaris que tenim a la vila, 

i amb l’Ibi i les escombraries 
més cares d’abans de la pan-
dèmia.
Per no parlar de totes les 
obres inacabades o grans 
projectes per començar que 

la nostra vila necessita.
Estaria bé que la 

revista servís per 
explicar a tothom 
com es resoldran 
aquests problemes 

que ens afecten i 
que sigui una explica-

ció rigorosa i creïble. No 
incompleta ni parcial com sol 
passar. Tot i que la majoria té 
clar que en moltes qüestions 
ni estan ni se’ls espera.
Una cosa és fer propaganda, 
i una altra de molt diferent 
donar solucions, que és el 
que la gent espera.
Bon Nadal i Feliç any Nou!

A punt d’acabar l’any 
2021 no podem pas-
sar per alt que ja s’ha 

esgotat més de la meitat del 
mandat municipal i per tant 
hi ha hagut temps per a de-
senvolupar gran part dels 
objectius del govern. 
La realitat però és 
molt minsa i no 
ens referim només 
al maquillat PAM 
que ha esdevingut 
més una eina de 
propaganda política 
que de seguiment real. 
Ens referim, per exemple, al 
model de recollida selectiva. 
A aquestes alçades encara 
no s’ha posat en marxa el nou 
model que va ser l’excusa de 
pujar la taxa d’escombraries 
un 20%. O sigui hem pagat un 
20% més per a un model que 
no s’ha posat en marxa. Men-
trestant s’ha deixat deteriorar 
expressament o per incompe-

tència el model actual ja sigui 
a les zones de porta a porta o 
en les de contenidors. En d’al-
tres indrets la regidora hauria 
dimitit, aquí fem carrera polí-
tica a costa de la nostra ciuta-

dania. L’any vinent hi haurà 
una nova empresa i el 

porta a porta a tot el 
municipi, gràcies a 
un concurs on no-
més s’ha presentat 
una única empresa 

(...mal auguri). I, 
parlant seriosament, 

com podem confiar que 
els gestors del desastre actu-
al seran uns bons gestors del 
nou model? 
Volem acabar donant les grà-
cies al company de grup, en 
Víctor Camón, que plega de 
regidor per motius professi-
onals, li volem agrair la seva 
taca durant aquest temps que 
ha treballat per Arenys de 
Mar.  Molta sort a tots i totes.
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