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CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL PER MILLORAR LA 
RECOLLIDA SELECTIVA

AGERMANAMENT D’ARENYS DE MAR 
I LA RÀPITA

AGENDA D’ACTIVITATS NADAL 22

ELS PREMIS ARENYS ACCIÓ TORNARAN 
A CELEBRAR-SE EL FEBRER VINENT

El passat 24 de novembre es va constituir el nou Consell dels Infants 
per aquest curs 2022-2023. El Consell el formen alumnes escollits de 
cinquè i sisè de les tres escoles de primària arenyenques. El Consell 
d’Infants és una iniciativa que dinamitzen conjuntament les regidories 
d’Infància, Educació i Participació ciutadana. El proper gener es preveu 
crear el Consell de l’Adolescència amb una dinàmica semblant adreça-
da als nois i noies de secundària.

El nou Consell dels infants

Ajuntament d’Arenys de Mar:
93 795 99 00
 
Serveis Culturals:
• Àrea de Cultura (C.C.Calisay): 93 792 41 88
• Arxiu Històric Fidel Fita: 93 795 95 19
• Biblioteca Pare Fidel Fita: 93 792 32 53
• Centre Salvador Espriu (CDESE): 93 795 99 28
• Museu d’Arenys de Mar: 93 792 44 44
• Ràdio Arenys: 93 792 02 38
• Teatre Principal 93.792.11.83
 
Serveis de Promoció local:
• Regidoria de Promoció Econòmica: 93 792 26 01
• Oficina de Turisme: 93 795 70 39
• Mercat Municipal: 93 792 06 93
 
Serveis a les persones:
• Àrea Bàsica de Salut (CAP). 93 795 80 74 / 
902 111 444 (cita prèvia)
• Complex Esportiu Fondo de les Creus:
93 792 42 24
• Deixalleria d’Arenys: 93 793 89 85
• Residència Geriàtrica Municipal: 93 792 00 98
• Tanatori/cementiri Municipal: 93 792 17 35
 

Serveis d’emergències: 112
• Policia Local: 93 795 99 01 / 092 
(urgències)
• Urgències mèdiques:
061 (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)
 
Altres serveis:
• Recaptació Municipal Diputació 
de Barcelona: 93 472 91 05
• Administració d’Hisenda:
93 792 44 30
• Correus: 93 792 18 94
• Registre de la Propietat:
93 792 08 82
• Registre Civil: 93 792 44 00
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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.

Fa uns dies que s’ha iniciat la cam-
panya “Arenys ho aporta tot” de 
sensibilització ambiental, amb 

l’objectiu de millorar els nivells de la 
recollida selectiva de residus a tota la 
vila. Aquesta campanya, que tindrà di-
verses fases, és una peça clau del pro-
cés de conscienciació que ha d’implicar 
els vilatans i les vilatanes, des de les 
nostres cases fins als locals comercials 
i les empreses.

Un equip d’informadors, coordinats des 
de l’Àrea de Medi Ambient, visiten les 
comunitats de veïns i també botigues, 
comerços, restaurants i bars per expli-
car els serveis disponibles i com fer la 
millor tria i reciclatge dels residus. En 
aquestes entrevistes sorgeixen dubtes 
que s’aclareixen per part dels informa-
dors. Tanmateix cal el compromís de 
tothom per fer possible que la recollida 
sigui el més correcta i efectiva possible.

Fer-ho bé té premi. I això vol dir que els càlculs econòmics que s’han fet repercuteixen directament 
a favor del cost del Servei. Cada cop, els cànons que cal pagar per residus incorrectes són més 
elevats. Per això, fer bé el tractament separat de les fraccions ens permet estalviar. 

Incrementar els nivells de recollida selectiva ha de ser el nostre objectiu, perquè redundi en be-
nefici del Servei i, sobretot, per responsabilitat mediambiental. Seguim compromesos en aconse-
guir-ho, millorant amb l’ampliació de la recollida individualitzada Porta a Porta, que es confirma 
com la millor solució.

Aquests dies, la campanya ens ha ofert tallers i xerrades públiques i el mes de gener hi haurà una 
nova programació d’actes, en què us animem a participar-hi. També us volem recordar que més 
enllà de la recollida diària, hi ha altres serveis com les deixalleries i els punts de recollida de vidre 
i olis. 

Aquest Nadal recuperem la normalitat, sense més sorpreses, i desitgem que puguin ser dies de 
retrobament i de gaudir en família i amb les amistats. Dies de converses, sense presses, per evo-
car el passat i, sobretot per plantejar el futur i, també, nous reptes personals i familiars.

Annabel Morenó i Nogué, alcaldessa

Fer-ho bé, el nostre compromís 
mediambiental
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“Arenys ho aporta tot” per incrementar 
la recollida selectiva de residus

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha 
posat en marxa una campanya de 
sensibilització ambiental amb l’ob-

jectiu de millorar els nivells de la recollida 
selectiva de residus a tota la vila. “Arenys 
ho aporta tot” és l’eslògan de la campanya 
que coordina l’Àrea de Medi Ambient i que 
inclou un conjunt d’activitats informati-
ves i de divulgació sobre el tractament de 
residus domèstics i comercials.

Una prioritat de la campanya és arribar a 
totes les persones, llars i activitats econò-
miques que no fan correctament la selec-
ció de residus per explicar-los com fer-ho 
i també aclarir-los els dubtes de com reci-
clar i tractar cada fracció. 

Actualment, a Arenys de Mar el nivell de 

recollida selectiva bruta dels residus muni-
cipals és del 53,90 % i, amb aquesta cam-
panya i futures accions, com l’extensió de 
la recollida Porta a Porta (PaP), es planteja 
l’objectiu de superar el 75 % l’any 2030.

La campanya ofereix eines i recursos i un 
seguit d’activitats d’aprenentatge i reflexió 
com xerrades i tallers per donar a conèi-
xer de quina manera es pot revertir la pro-
blemàtica global de residus i els beneficis 
individuals i col·lectius que comporta la 
seva reducció i el seu millor tractament. 
Es vol avançar cap a una millora de la re-
collida selectiva a tot el municipi, tendint a 
un horitzó de residu zero. 

A Arenys de Mar, actualment, encara 
conviuen els dos models de recollida de 

residus, amb contenidors i Porta a Por-
ta. En ambdós casos cal conèixer les ca-
racterístiques de cada fracció i quins són 
els residus que pertoca en cada cas. Amb 
aquesta campanya i amb el treball direc-
te dels informadors es vol aprofundir en 
l’orientació dels vilatans i les vilatanes per 
a una correcta actuació, per incrementar 
els índexs de recollida i que les fraccions 
recollides siguin de la màxima qualitat.

Totes les llars i locals comercials han re-
but una carta informativa. A més,  s’han 
programat accions informatives al carrer 
i també a través de les xarxes socials, per 
poder interactuar i aclarir tots els dubtes 
que es puguin generar. El pati del Centre 
Cultural Calisay va acollir, el passat 26 de 
novembre, la festa d’inici de la campanya. 
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• Telèfon de contacte 686 470 566

•Correu campanya
arenyshoaportatot@arenysdemar.cat

SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA A TRAVÉS DEL XAT
La campanya prioritza l’atenció personalitzada mitjançant WhatsApp, 
amb la finalitat de canalitzar dubtes, consultes i suggeriments que 
puguin millorar el coneixement de la població al voltant de la gestió 
dels residus a Arenys de Mar.

Aquest servei té un telèfon de contacte, accessible des de WhatsApp, 
i també una adreça de correu electrònic, per facilitar les consultes 
de la població i la interlocució permanent:

• També s’interactua des del perfil
          @arenyshoaportatot 
          @arenyshoaportatot 
          @arenyshoaportatot
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L’Agermanament amb la Ràpita es fa oficial

Arenys de Mar i la Ràpita han refor-
çat la seva relació amb l’Agerma-
nament oficial de les dues viles i 

les dues confraries de pesca. L’Acte ofi-
cial i festiu a la Llotja de la Ràpita tindrà 
una tornada aquest hivern en una cele-
bració conjunta a Arenys de Mar.

L’Agermanament és un acte de reconei-
xement a l’esforç de les famílies rapiten-
ques que, des de mitjan del segle passat, 
van fer el viatge fins a Arenys per cercar 
un nou futur sense oblidar i mantenint el 
vincle amb els seus orígens. 

Unes dues-centes persones, la majoria 
amb estrets vincles a les dues viles, van 
assistir a l’Acte a la Llotja, que va ser molt 
emotiu per la menció i record reiterat als 
diversos cognoms i nissagues que han 
teixit l’estreta relació entre els dos mu-
nicipis. L’alcaldessa Annabel Moreno va 
remarcar que la presència rapitenca ha 
definit l’Arenys actual i, com havia escrit, 
la tarda abans, al llibre d’honor de l’Ajun-
tament, “des d’avui els rapitencs sou are-
nyencs i els arenyencs, més rapitencs”.

ÀLBUM FOTOGRÀFIC 
ACTES LA RÀPITA







DIUMENGE 

11 de desembre

De 10 h matí a 2 h tarda a la Riera

Fira de Brocanters 
i Col·leccionisme
Organitza: Crisàlide

DIUMENGE  

11 de desembre 

12 h migdia a la Sala Polivalent ‘1 d’octubre’ 
del C.C.Calisay

Recomanada per a menors de 10 anys.

1/4 d’1 migdia al Pati del C.C.Calisay 

Organitza: Regidoria de Festes  
i l’Associació Ca La Rita

2/4 de 1 tarda al Pati del C.C.Calisay 

Lliurament de tions 
als nadons de 2022
Cal inscripció prèvia al web  
 www.arenysdemar.cat

Organitza: Ajuntament d’Arenys de Mar

DISSABTE 

3 de desembre

2/4 de 6 h tarda al Teatre Principal

Festival de Dansa  
per La Marató de TV3
Preu: 70.  
Recaptació íntegra per La Marató
Organitza: Associació Amics de la Dansa

DIUMENGE 

4 de desembre

12 h migdia a l’Ateneu Arenyenc

Concert de Nadal a l’Ateneu 
a càrrec del Cor l’Aixa i Adzé Cor de Cambra
Direcció: Albert Cañamero
Organitza: Secció de Cultura de l’Ateneu 
Arenyenc i Cor l’Aixa

DIJOUS 

8 de desembre

2/4 de 5 h tarda a la Plaça de l’Església

Mare de Déu Fumadora
Organitza: Coordinació Ca la Rita

DISSABTE 

10 de desembre

6 h tarda al Teatre Principal

Festival Playback  
per La Marató de TV3 
a càrrec del grup de Playback de l’Esplai  
de la Gent Gran d’Arenys de Mar
Recaptació per a La Marató
Organitza: Grup de Playback de l’Esplai  
de la Gent Gran d’Arenys de Mar

10 h matí a l’Ateneu Arenyenc 

Torneig Nadalenc  
de Tennis de taula
Organitza: Secció de Tennis de Taula 
de l’Ateneu Arenyenc

6 h tarda al Teatre Principal

Amb P de pallasso 
amb la companyia Sabanni
Preu: 60 anticipada, 70 taquilla
Organitza: Regidoria de Cultura i la Societat 
Coral l’Esperança

DILLUNS 

12 de desembre

7 h tarda Sala d’Actes de la Biblioteca 

Tertúlia de novel·la
L’única història  
de Julian Barnes
Moderada per Teresa Montmany
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DIMARTS 

13 de desembre

Decoració nadalenca  
al Carrer Andreu Guri
Fins al 7 de gener de 2023
Organitza: Veïnat del Carrer Andreu Guri

DIMARTS 

13 de desembre

Visita a l’Institut del Teatre
Preu: Socis 200 i no socis: 250, prèvia 
inscripció a la secretaria de l’Ateneu Arenyenc.
Organitza: Secció de Cultura de l’Ateneu 
Arenyenc

nadAL
a Arenys de Mar

Desembre 2022 - Gener 2023 
www.arenysdemar.cat/nadal

Agenda D
,
activItATs



DE DIMECRES A DIVENDRES 

14, 15 i 16 
de desembre

De 5 h a 7 h tarda al Pati del C.C.Calisay

Organitza: Regidoria de Festes

Del 16 desembre 2022 
al 6 gener 2023

A la Sala d’Exposicions del C.C.Calisay

Horari de visites:
Dilluns a divendres: 17.30 h a 20.30h.
Dissabtes i diumenges: 11 h a 13 h i  
18 h a 20.30h.
25 i 26 de desembre de 2022 i 6 de gener de 
2023 només tardes:18 h-20.30h.
31 de desembre de 2022  
i 1 de gener de 2023, tancat.

Organitza: Ajuntament d’Arenys de Mar

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

Converses a la carta en francès 
Un brin de causette
a càrrec de Carme Porcel
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

6 h tarda a la Sala Josep Maria Arnau 
del C.C.Calisay

Conferència de Nadal
El valor simbòlic del pessebre
Del menjador de casa  
a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona 
a càrrec d’Enric Benavent Vallès, Professor 
de la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull
Organitza: Aula d’Extensió Universitària

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

Llegir el teatre: Uppgivenhet 
de Daniel J. Meyer 
a càrrec de Mercè Boher
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

9 h vespre a la Sala d’Actes de la Biblioteca

Programa de ràdio:  
Les imperfectes bateguen 
amb la Biblioteca  
i La Marató de TV3
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura 
i Ràdio Arenys

DIMECRES 

14 de desembre

2/4 de 10 matí

Celebrem el Pre-Nadal!
Sortida en autocar a Barcelona, 
amb passejada turística i visita al mercat 
de Santa Llúcia.
Preu: 650 els socis i 750 els acompanyants 
de socis
Organitza: Vocalia de Jubilats

10 h matí a la Sala d’Actes de la Biblioteca

Taller de Reanimació 
Cardiopulmonar (RCP): Salvar 
vides està a les teves mans 
a càrrec d’Amàlia Coll i Esther González, 
infermeres del CAP Arenys de Mar. 
Adreçat a majors de 18 anys.
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  
Equip d’Atenció Primària Arenys de Mar

6 h tarda al Teatre Principal

Nit de l’Esport 2022 
Reconeixements de l’esport arenyenc 
i Menció Bernat Coll
Organitza: Regidoria d’Esports

DIJOUS 

15 de desembre

6 h tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca

Hora del conte Especial Nadal 
Contes amb gust de torrons 
a carrec de la Clara Gavaldà
Activitat recomanada per a públic infantil  
a partir de 4 anys
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

DIVENDRES 

16 de desembre

11 h matí al Mercat municipal

Cantada de nadales 
per La Marató de TV3
de l’alumnat de 6è 
Organitza: Escola Sinera

6 h tarda a l’INS Els Tres Turons

XI cicle de conferències
Mart abans dels marcians
Organitza: INS Els Tres Turons, Grup d’Amics 
de l’Astronomia de Calella (GAAC) 
i Ajuntament d’Arenys de Mar

6 h tarda a laSala d’Actes de la Biblioteca

Taller de Nadal per a adults
Cosim per Nadal 
a càrrec de l’Associació Cosim
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

2/4 de 7 tarda a l’Ateneu Arenyenc

Presentació del llibre 
Tornarà a ser rica i plena, 
una història (im)pertinent 
de Catalunya 
a càrrec de la seva autora, Maria Vila  
i Miquel Colomer
Organitza: Secció de Cultura de l’Ateneu 
Arenyenc

DISSABTE I DIUMENGE 

17 i 18 de desembre

A l’horari escollit al Pati del C.C.Calisay

Recordeu que per fer cagar el Tió 
heu de portar el tiquet numerat amb el torn 
escollit que us van facilitar quan vau donar 
menjar al Tió.

Organitza: Regidoria de Festes

7 h tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca

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



2/4 de 8 tarda a l’Ateneu Arenyenc

3r Cicle de Tastets Lírics  
de l’Ateneu Arenyenc

Spiritual: L’art del cant 
carismàtic 
a càrrec de Magdalena Campasol, 
mezzosoprano, despertadora de veus i cants

Preu: Socis 100 | No socis 140

Organitza: Secció de Cultura de l’Ateneu 
Arenyenc

DISSABTE I DIUMENGE 

17 i 18 de desembre

10 h matí a la Plaça de l’Església

11a Fira de Nadal
Organitza: Associació de la Fira del Solstici

DISSABTE 

17 de desembre

12 h migdia a la Biblioteca 

Concert Conferència
El naixement de la música 
al cinema: Bernard Herrmann-
Elmer Bernstein-John Williams
Centenari del naixement  
d’Elmer Bernstein 
a càrrec de Plataforma Blanc i Negre

Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura 
i GSB

6 h tarda a l’Ateneu Arenyenc

Presentació de 
La formació urbana  
del carrer Ample d’Arenys 
de Mar, s. XVI-XVII, 
una aproximació històrica 
a càrrec del seu autor, David Castañeda,  
guanyador del I Premi Ateneu de Monografia

Organitza: Ateneu Arenyenc

2/4 de 9 vespre a l’Església de Santa Maria

Concert de Nadal 
a càrrec del Cor l’Aixa i  
Adzé Cor de Cambra,  
dirigits per Alfred Cañamero

Organitza: Associació Cor l’Aixa

2/4 de 10 vespre a l’Ateneu Arenyenc

Ball de dissabte 
per La Marató de TV3
amb DM Ateneu
Organitza: Ateneu Arenyenc

www.arenysdemar.cat/nadal

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 aga� mal de panxa,  
vigila bé que el que portes NO CADUQUI ABANS DE FEBRER DE 2023!

Arenys de Mar

nADaL AL CALISAY

Festa
delTió20 

22

DESEMBRE
Diumenge 11

A les 12 del migdia, al C.C.Calisay  

Despertada del Tió
a càrrec de l’Associació Ca la Rita
Seguidament...  

Taller de tions 
Lliurament de tions als nadons de 2022 
(prèvia inscripció al web www.arenysdemar.cat)

De dimecres 14 a divendres 16
De 5 a 7 de la tarda, al pati del C.C.Calisay  

Vine a donar menjar al Tió 
I tria l’horari  per fer-lo cagar

Dissabte 17 i diumenge 18
A l’horari escollit, al pati del C.C.Calisay  

Fem cagar el Tió

Activitat 
recomanada  
per a menors  
de 10 anys



DIUMENGE 

18 de desembre

De 9 h matí a 3 h tarda a la zona nova coberta 
de la Riera

El Mercadillu d’en Plaza
Edició Especial:  
Cap nen/a sense joguina
Organitza: AVAM

10 h matí a la Riera,  
davant la Plaça de l’Església

Festa del comerç  
UBICA
Per Nadal compra al comerç local
Organitza: UBICA i Ajuntament Arenys 
de Mar

10 h matí a l’Ateneu Arenyenc

II Torneig  
de Billar a 3 bandes  
Nadal 2022
Memorial Domingo Parra
Organitza: Secció de Billar de l’Ateneu

12 h migdia a l’Ateneu Arenyenc

Poema de Nadal
Lectura dramatitzada 
a càrrec del grup de l’Ateneu,  
musicat per Víctor Pedrol i  
direcció de Marta Catalan
Organitza: Ateneu Arenyenc

7 h tarda al Teatre Principal

Christmas Time  
amb Swing Engine
Preu: 100 anticipada i 120 taquilla
Organitza: Societat Coral l’Esperança 
i Regidoria de Cultura

DILLUNS 

19 de desembre

2/4 de 6 tarda a l’Espai Jove del C.C.Calisay

Sessió del Consell d’Infants 
2022-2023
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

6 h tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca

Taller familiar de Nadal
Aquest Nadal ho farem petar! 
a càrrec d’Anna Danés
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

DIMARTS 

20 de desembre

6 h tarda a la Sala Noble del C.C.Calisay

Xerrada 
Com podem comunicar-nos 
de manera �uïda i saludable.
Per La Marató de TV3
a càrrec de Jordi Abarca Esteve,  
terapeuta d’Integració Psico-corporal.
Organitza: Regidoria de Participació

DIJOUS 

22 de desembre

6 h tarda al Casal de Joventut Seràfica 

Gags de Nadal 2022 
a càrrec dels grups del Taller de Teatre
Organitza: Taller de Teatre Espai Jove Calisay

2/4 de 9 vespre al Casal de Joventut Seràfica

Cinema Documental
Karaoke Paradise
Preu: 30

Organitza: Seràfics

DISSABTE 

24 de desembre

2/4 de 7 tarda a l’Església de Santa Maria

Missa del Gall
Organitza: Parròquia de Santa Maria

DILLUNS 
26 de desembre

7 h tarda a l’Ateneu Arenyenc

Ball de tarda
Festes de Nadal
amb Toni Puigvert
Preu: Soci i acompanyant 50. General 80.
Organitza: Ateneu Arenyenc

DILLUNS 
26 de desembre 
També dimecres 28  
i divendres 30 de desembre de 2022  
i dissabte 7 de gener de 2023

Al Casal de Joventut Seràfica  
Dilluns 26 a les 7 h tarda 
Dies 28 i 30 de desembre i 7 de gener,  
a les 6 h tarda

Els Pastorets
Preu: 100 - socis 80

Organitza: Seràfics

8 h vespre a l’Església de Santa Maria  
d’Arenys de Mar

Concert de Sant Esteve
Àries d’oratòri, àries d’òpera, lied, 
cançó catalana i nadalenca 
a càrrec de  
Magdalena Campasol, mezzosoprano,  
Vicenç Herrero, baríton,  
Dolors Gil, piano i  
Joan Vallcorba, teclats
Preu: 150. Venda entrades anticipades: 
Hotel Vila Arenys, Restaurant El Mot del Vila i 
Ateneu Arenyenc. Aforament limitat
Organitza: LASHIR SPIRITUAL, l’art del cant 
carismàtic. 
Col·labora: Parròquia de Santa Maria, 
Ateneu Arenyenc, Hotel Vila Arenys, 
Lashir Studio i Ajuntament d’Arenys de Mar

DIMARTS 

27 de desembre

5 h tarda al Casal de Joventut Seràfica

Taller de maquillatge
Apren a maquillar-te
Preu: 60. Aforament limitat. Reserva 
de places a entrades.serafics@gmail.com  
o bé al tel. 605 924 558
Organitza: Seràfics

DIMECRES I DIJOUS 

28 i 29 de desembre 
DILLUNS I DIMARTS 

2 i 3 de gener de 2023

De 4 h tarda a 8 h vespre a la Sala Polivalent 
‘1 d’octubre’ del C.C.Calisay i l’Espai Jove

Veniu i gaudiu de:
• Inflables
• Espai de petita infància
• Espai de tallers
• Joc simbòlic
• Espai de jocs gegants

I a l’Espai Jove, activitat Scape Room 
per als infants més grans.

Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut



DISSABTE 

31 de desembre

2/4 de 12 nit a la Plaça de l’Església  

Les dotze  
campanades
Celebrem junts  
l’arribada de l’Any Nou 

Organitza: Regidoria de Festes

DIMECRES 

28 de desembre

11 h matí a la Plaça de l’Església

Penja llufes! 
Taller pràctic
Organitza: Regidoria de Festes i l’Associació 
Ca La Rita

DIJOUS 

29 de desembre

2/4 de 6 i 7 tarda al Casal de Joventut Seràfica

Kamishibai
Teatre de paper
Adreçat a infants d’entre 4 i 9 anys
Preu: 60. Aforament limitat. Reserva 
d’entrades a entrades.serafics@gmail.com 
o bé al tel. 605 924 558
També el 4 de gener de 2023
Organitza: Seràfics

DISSABTE 

31 de desembre

11 h matí a l’Església de Santa Maria 

Visita guiada al retaule barroc 
de Pau Costa
Preu: 20

Organitza: Parròquia de Santa Maria -  
Amics del Retaule

11 h matí a la Plaça de l’Església

Visita de la Patgessa Reial 
Shiva-tah
Organitza: Regidoria de Festes i l’Associació 
Cavalcada de Reis

11 h nit a l’Ateneu Arenyenc

Ball de Cap d’Any 
amb el duet Xanadú
Preu: Soci i acompanyant 280, general 350

Organitza: Ateneu Arenyenc

DIUMENGE 

1 de gener de 2023

2/4 d’1 migdia a la Platja Picòrdia

Bany de Cap d’Any
Estrenem l’any amb un bon bany  
a la Platja d’Arenys
Organitza: El Moll d’Arenys

2/4 de 6 tarda

Gran Concert de Cap d’Any 
al Liceu
Preu: preu soci: 850 | preu no soci: 900

Organitza: Secció de Cultura de l’Ateneu 
Arenyenc

DIMARTS 

3 de gener de 2023

10 h matí al Casal de Joventut Seràfica

Taller de fanalets de Reis
Preu: 60. Aforament limitat. Reserva 
d’entrades a entrades.serafics@gmail.com 
o bé al tel. 605 924 558
Organitza: Seràfics

DIJOUS 

5 de gener de 2023

6 h tarda a la Riera, del capdamunt de la 
zona coberta fins la plaça de l’Ajuntament

Cavalcada dels Reis 
de l’Orient
Organitza: Regidoria de Festes 
i Ass. Cavalcada de Reis

A les 6 de la tarda 
Arribada dels Re s 

d’Orient
Arribada al Parc de Lurdes

Sas Majestats aniran a peu pel carrer Arxipreste Rigau  
fins la Riera, on pujaran a les seves carrosses.

Cavalcada per la Riera  
i recollida de cartes a la haima  
de la plaça de l’Ajuntament
Podreu veure l’arribada des de la Gruta de Lurdes,  

les escales del Mas Taxonera o el carrer Arxipreste Rigau

Veniu a rebre’ls amb un fanalet!

Dijous 5 de gener de 2023

Els Re s 
a Arenys de Mar

www.arenysdemar.cat/nadal

3 Noves carrosses
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Ja tenim el nou Carnet Jove d’Arenys

Els titulars del Carnet Jove ja te-
nen, des d’aquesta tardor, una 
nova imatge al seu carnet, que 

incorpora l’escut de la vila, la persona-
lització del butlletí de notícies, el web i 
l’APP, i sobretot, l’increment de serveis 
i ofertes locals. El nou carnet prioritza 
tots aquells avantatges que es poden 
gaudir a Arenys de Mar, i que se sumen 
als avantatges que es poden gaudir en 
l’àmbit nacional i internacional. 

Les noves ofertes arenyenques del Car-
net Jove s’han incorporat els darrers 
mesos després d’una campanya de 

captació de comerços de la vila. Amb 
aquesta campanya s’ha doblat el nom-
bre d’avantatges i serveis locals, com 
poden ser l’alimentació, l’esport, la for-
mació, la salut, la cultura i descomptes 
en serveis municipals, per exemple un 
20 % de descompte en l’entrada al Teatre 
Principal o un 10 % de descompte en la 
matrícula als centres esportius Uesports. 

Amb el nou Carnet Jove Local el joves de 
la vila també poden gaudir d’una renova-
da i ampliada oferta local, que se suma 
als aproximadament 8.000 avantatges 
que poden gaudir al conjunt de Cata-

El secretari d’Infància, Adolescència i Joventut, Alexis Serra, va presentar el nou carnet jove local amb l’alcaldessa d’Arenys de Mar, Anna-
bel Moreno, la regidora de Joventut, Míriam Puig i el regidor de Promoció Econòmica, Joaquim Mas, àrees implicades en la seva promoció.

 La informació local es pot consultar a l’enllaç següent:

www.carnetjove.cat/arenysdemar 

lunya, així com als que s’ofereixen ar-
reu d’Europa. A més a més, el nombre 
d’avantatges locals anirà creixent, com 
ja s’ha demostrat des de la presentació 
del nou servei, a primers d’octubre.

Coincidint amb l’expedició dels nous 
carnets, també s’ha portat a terme 
una campanya per animar els joves a 
obtenir el carnet i, d’aquesta mane-
ra, eixamplar la comunitat de titulars. 
Aquesta promoció compta amb diver-
ses actuacions impulsades per la Re-
gidoria de Joventut conjuntament amb 
la Generalitat de Catalunya.
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Arenys Acció reconeix l’economia local

El Consell de Promoció Econòmica 
d’Arenys de Mar impulsa una sego-
na edició dels premis Arenys Acció, 

que se celebrarà el febrer de 2023.  Una 
comissió representativa del Consell es-
collirà les persones i els projectes que es 
reconeixeran dels àmbits de l’empresa i 
l’emprenedoria arenyenques.

El passat 27 d’abril al C.C.Calisay es van 
atorgar els primers premis Arenys Acció, 
en un acte que va comptar amb la pre-
sència del conseller d’Empresa i Treball, 
Roger Torrent. Les distincions es van 
seleccionar d’acord amb els criteris de 
trajectòria professional, innovació, em-
prenedoria, joventut i gènere i, també, de 
proximitat (Km0) i economia blava.

 
• Valentí Vilanova, de l’horta VILANOVA, per la seva aportació al “Producte d’Arenys”. 
• Josep Dalmau, constructor naval i fundador de DRASSANES DALMAU, per la 
seva aportació a l’economia blava. 
• Carles Sànchez i Sònia Neri, de PELSYNERA. 
• Marta del Castillo i Marc Hernàndez, de LUAMARTA. 
• Paquita i Lolita Reixach, per la seva trajectòria gastronòmica al RESTAURANT 
HISPÀNIA, el relleu del qual està en mans de Raimon Braun i Marta Aulestia. 
• A Josep Maria Vallbona, a títol pòstum, i a la DISCOTECA JOHNNY’S, per la seva 
trajectòria continuada al llarg de 53 anys.

A l’acte, l’alcaldessa d’Arenys de Mar, Annabel Moreno, va posar en valor i va 
reconèixer la tasca que realitza tot el teixit econòmic arenyenc: “les empreses, el 
comerç i la restauració d’Arenys són l’autèntica vitalitat de la vila, de les quals ens 
podem sentir molt orgulloses”.

LES PERSONES I EMPRESES GUARDONADES A LA PRIMERA EDICIÓ DELS 
PREMIS ARENYS ACCIÓ HAN ESTAT LES SEGÜENTS:
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El nou cartipàs municipal

La decisió de l’Alcaldia de retirar les delegacions de Medi 
Ambient i Serveis municipals a la regidora Ona Curto va 
provocar, l’agost passat, una reacció en cadena amb la 

decisió de la CUP de  trencar el pacte de govern i, tot seguit, 
l’anunci d’Arenys en Comú (AeC) de deixar el Govern municipal.

ERC es va quedar en minoria amb sis regidors i regidores que 
van assumir les delegacions vacants dels el cartipàs municipal. 
El nou cartipàs es va anunciar un cop passat sant Roc.

Arran d’aquesta situació de canvi de responsabilitats la regi-
dora de la CUP, Marta Prades, va presentar la seva renúncia al 
ple ordinari de setembre. Al ple ordinari del mes següent, Pat 
Sil·lah, va assumir l’acta de regidora.

El nou cartipàs municipal ha quedat així:
• Laia Martín, 1a Tinenta d’Alcaldia, amb les delegacions d'Hisenda, 
Participació Ciutadana, Comunicació i Drets Civils.
• Míriam Puig, 2a Tinenta d’Alcaldia, amb les delegacions d'Infància, Jo-
ventut, Festes i Educació.
• Josep Maria Pruna, 3r Tinent d’Alcaldia, amb les delegacions de Cultu-
ra, Seguretat Ciutadana, Organització Administrativa, Recursos Humans 
i Patrimoni.
• Joaquim Mas, 4t Tinent d’Alcaldia, amb les delegacions de Promoció 
Econòmica, Port, Comerç i Ocupació, Fires, Turisme, Acció Social i Salut 
Pública i Consum.
• Mónica Danés, 5a Tinenta d’Alcaldia, amb les delegacions d'Esports i 
Gent Gran.
L’alcaldessa Annabel Moreno gestiona, apart de la responsabilitat de 
l’alcaldia, les competències sobre les matèries d'Urbanisme, Habitatge, 
Obres i Serveis i Medi Ambient.

Des del grup municipal de Junts, us 
volem desitjar molt Bon Nadal i un 
venturós any nou.

Resten tant sols sis mesos per a la con-
vocatòria de noves eleccions al nostre 
municipi, comicis que, de ben segur, se-
ran vitals pel futur de tots.

Durant aquests sis anys que portem a 

CANVIS DE PRESENT PER UN ARENYS DE FUTUR

ries per l’Arenys del present i del futur: 
la neteja i el manteniment de cadascun 
dels racons de la vila, la cura dels es-
pais verds, la dinamització de l’activitat 
econòmica, el suport i la protecció de les 
persones més vulnerables, la recupera-
ció de les platges i de la resta d’espais 
naturals, la construcció i rehabilitació 
dels equipaments esportius i culturals 
imprescindibles en un poble tan dinàmic 
com el nostre

En definitiva, ens hem pres la sortida del 
govern dels altres partits com un repte. 
Un repte important, evidentment, però un 

Fa tot just tres mesos que davant 
la situació insostenible en alguns 
àmbits, com ara la neteja, l’Alcal-

dessa va prendre les regnes i va recupe-
rar aquestes competències. I en aquest 
curt període de temps el canvi s’ha vist 
de manera pràcticament immediata. I 
això ens porta a estar convençuts que, 
malgrat no ser una decisió fàcil, va ser la 
decisió correcta. Al cap i a la fi, la millora 
de la nostra vila és allò que ens mou.

Aquest govern, amb l’alcaldessa al cap-
davant i les regidores i regidors d’ERC 
s’hi està deixant la pell per portar a ter-
me aquelles polítiques que són necessà-

l’oposició, hem sigut la veu dels vilatans 
descontents. Els que ens hem queixat de 
la brutícia constant als nostres carrers, 
dels projectes inacabats, dels plante-
jaments de ciència ficció i del desordre 
d’un tripartit que no s’ha entès i que ha 
acabat com el rosari de l’aurora.

Ara, ERC, funcionant com a govern en 
minoria, dedica els darrers mesos de 

repte que no ens atura, sinó tot el contra-
ri. Ens empeny, encara més, a fer tot allò 
que és a les nostres mans per millorar la 
vida de les arenyenques i arenyencs. 

Avui ja no tenim una coalició de govern, 
però mantenim una coalició més impor-
tant encara: la coalició amb la ciutadania. 
Aquesta és la nostra raó de ser i de fer, 
i sempre ho ha estat. Volem construir, i 
cada dia treballem per a construir-ho, un 
Arenys per les persones, on ningú quedi 
enrere. Un Arenys viu, dinàmic, verd, un 
Arenys que generi il·lusió.

mandat a treure la brossa dels conteni-
dors, a repintar murets i a canviar quatre 
panots dels carrers en un acte patètic de 
màrqueting polític que menysté la intel-
ligència dels arenyencs.

Fer política Sra. Alcaldessa, és preocu-
par-se de les persones sempre, no no-
més quan s’acosten les eleccions i les 
enquestes pinten bastos!
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A renys de Mar, com arreu del país, 
pateix manca d’habitatge habi-
tatge digne i assequible per a les 

classes treballadores. Hem de tenir en 
compte que el sostre no és un caprici, és 
una necessitat bàsica per a poder viu-
re dignament. Cap de nosaltres podem 
permetre que hi hagi persones vivint al 
carrer i alhora tenir cases buides. No 
podem permetre que els fons voltors, 
els grans tenidors i la Sareb mantinguin 
habitatge tancat per especular men-
tre hi ha desnonaments, lloguers cada 
cop més cars i famílies més vulnerables 
cada dia a la nostra vila.

Segons un estudi d’indicis d’habitatges 
desocupats elaborat per l’Àrea de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Diputació (gener 
2019), l’habitatge buit es podria situar en-
tre un 16% (segons dades del cens) i un 
24% (segons el padró). Segons un estudi 
d’El Crític hi ha 107 pisos buits de grans 
tenidors del quals n’hi ha 94 buits i sense 
ocupar, 7 ocupats sense títol habilitant i 
20 sense informació de l’estat.

L’ Ajuntament d’Arenys de Mar disposa 
de reglaments i recursos, que només cal 
activarlos per posar-los al servei del dret 
a l’habitatge. L’ordenança municipal re-

guladora d’habitatges buits i l’estudi d’in-
dicis d’habitatges desocupats al municipi 
(2016) no s’aplica. L’ Ajuntament disposa 
d’una partida econòmica d’un import 
aproximat d’uns 3.500.000,00 € i es troba 
pendent d’aplicació.

A què espereu? L’ Ajuntament ha de fer 
polítiques valentes per a la seva gent 
més enllà d’aprovar mocions sobre habi-
tatge que mai no es despleguen. 

Necessitem passos ferms, valentia i de-
terminació davant d’una recessió i una 
crisis permanent.

MENTRESTANT TREBALLEM PER ARENYS

Clar i català. Al psc no tenim cap pacte 
amb Esquerra ni hem “lligat” res pel 
proper mandat.  Als ajuntaments no 
es poden fer eleccions quan l’alcalde 
decideix ni tan sols quan hi ha hagut 
una crisi de govern tan important com 
la que hi ha hagut.  i mentrestant que 
es fa? alguns voldrien que la gover-

nança municipal fos una debacle i no 
fer res fins les eleccions....passar el 
temps i deteriorament. Vaja una cam-
panya electoral continua.

Nosaltres recolzarem el que consi-
derem millor i votarem en contra del 
que no veiem bé. Però si ho veiem bé 

que un tema cabdal com és l’aplicació 
de la recollida selectiva porta a porta a 
tot el poble es pogués fer abans del final 
del mandat, també vàrem decidir sortir 
del govern municipal i passar a l’oposi-
ció fins al final de l’actual mandat.

Tot i així seguirem treballant des de 
l’oposició per tal que aquells objectius 
principals amb que vàrem iniciar el man-
dat tirin endavant, no renunciem a que 
s’apliqui el porta a porta a tot el poble, a 

Q uan aquest estiu se’ns va dema-
nar donar suport a la decisió de 
retirar les competències a una 

regidora del govern municipal, vàrem 
considerar que no ho podíem fer sense 
un diàleg previ a tres bandes entre els 
partits que conformàvem el govern. Un 
diàleg que havíem sigut capaços d’es-
tablir per tal de fer un pacte d’esquer-
res que crèiem que seria sòlid. Un cop 
aquest pacte ja s’havia trencat, i sense la 
seguretat per part de l’equip de govern 

fer avenços en l’habitatge social tan ne-
cessari a Arenys i a que es faci realitat 
la nova biblioteca a les Clarisses com a 
centre integrador de la cultura arenyen-
ca. Seguirem insistint en millorar la vida 
dels arenyencs i treballarem per tenir 
una vila més justa, més feminista, més 
verda i més solidària amb aquells que 
més ho necessiten.

Des d’Arenys en Comú us volem desitjar 
un Bon Nadal i un feliç any 2023.

i a més hem pogut influir incorporant 
millores doncs votarem a favor. Així 
vam fer amb les ordenances on vam 
poder incloure modificacions i com-
promisos importants. Molt millor això 
que no fer res o només posar pals a 
les rodes.








